
 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, P.ŚCIEGIENNEGO 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 10/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 12/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 
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ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 2,2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
       7, 14, 21, 28       

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 22B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
      

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 31/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 31/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 31/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 31/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 33A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, PACZKOWSKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
      

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 9B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PACZKOWSKA 9C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
  29   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAGÓRKOWA 8/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PALACA 117A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  14, 28         6, 13, 20, 27       
Marzec  14, 28         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PARKOWA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PARKOWA 3 A,5,7,9,11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

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

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

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

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

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

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

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

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

  17  v 

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

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

  14  v 

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

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

  12   

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

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

  9   

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

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

  6   

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

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

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

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

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

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 10/1,3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 11-13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

31, 21, 28  
2, 30   16   

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

27  13   

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

25  11  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6  

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

22  8   

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

19  5   

Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25  17  3, 31    
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29  15  28   
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    27    

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         5, 18     14  
Luty  12, 26         1, 15     11  
Marzec  12, 26         1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23         5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21         4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 17-25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      24 14  

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

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

 7, 14, 21, 28   13, 27      21 11  

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

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

 7, 14, 21, 28   13, 27      21   

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

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

 4, 11, 18, 25   10, 24      18  v 

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

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

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

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

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

 6, 13, 21, 27   5, 19      13   

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

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

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

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

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

 1, 8, 16, 22, 29   14, 28      8   

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

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

 5, 12, 19, 26   11, 25      5   

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

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

 3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      3, 31    

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

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

 7, 15, 21, 28   6, 20      28   

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

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

 5, 12, 19, 27   4, 18      27    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 22/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 24A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31, 21, 28  
  16   

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

  13   

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

  11   

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

  8   

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

  5   

Październik  8, 22         4, 11, 18, 25    3, 31    
Listopad  5, 19         2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  3, 17, 31         6, 13, 20, 28    27    

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 3, 16, 30         

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

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

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

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

31  
 9, 23         

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 27-35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25    24 14  

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

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22    21 11  

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

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

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

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

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

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  16  v 

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

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

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

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

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

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

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

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  5   

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

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

 9, 23   4, 11, 18, 25    3, 31    

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

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

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

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

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



 

2 
 

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 30A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 34/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 34/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 37-45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 9  5, 11, 18, 25    24 14  

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

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6  1, 8, 15, 22    21 11  

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

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6  1, 8, 15, 22, 29    21   

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

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 30   5, 12, 19, 26    18  v 

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

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  16  v 

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

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

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

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

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

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

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

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  5   

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

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

 16  4, 11, 18, 25    3, 31    

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

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   14  2, 8, 16, 22, 29    28   

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

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   11  6, 13, 20, 28    27    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PAWŁA WŁODKOWICA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
  16   

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

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  13, 28        

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIARGOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
  29   

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
  29   

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

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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIERWIOSNKOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA SKARGI 1-11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

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

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

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

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

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

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

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

 4, 10, 17, 24, 
31  

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

  7   

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

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

  4  v 

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

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

  2, 30    

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

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

  27   

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

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

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

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

 23  7, 14, 21, 28    22   

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

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

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

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA SKARGI 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

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

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

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA SKARGI 4 -14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

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

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

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

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

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

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

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

 4, 10, 17, 24, 
31  

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

  7   

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

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

  4  v 

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

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

  2, 30    

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

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

  27   

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

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

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

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

 23  7, 14, 21, 28    22   

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

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

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

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

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

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

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 100  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 10        

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

31  
 2, 9, 16, 23, 30   2, 30         

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

31  
 17        

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 101  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 101/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 102/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 102/2,3,3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

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

 16  3, 9, 16, 23, 30       

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

30  
    v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

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

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

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 110  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

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

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 112  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 112A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 113  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 16      21  

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      18  
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     15   

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

31  
 23        

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 114  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 114A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 115  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 115  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  14, 28         6, 13, 20, 27       
Marzec  14, 28         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 120  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 120A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 121  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 121A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 122  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 122A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 123  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 123A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 124  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 10  10  10  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28   7  7  7  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  7, 14, 21, 28   7  7  7  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   4  4  4  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   2, 30   2, 30   2, 30   17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   27  27  27  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5   

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

  3, 31    

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   19  19  19  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 17  17  17  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28   15  15  15  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  5, 12, 19, 27   12  12  12  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

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



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 126A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 128/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 129/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 130  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 130  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 131/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 131A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 132/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 132/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 133  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

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

 16  3, 16, 30     21  

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

30  
    v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29    15   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

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

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

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 10  10  10  3, 9, 16, 23, 30       

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

30  
    v 

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

31  
     

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  7, 15, 21, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 12, 19, 27   12  12  12  4, 11, 18, 24        

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

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

 16  3, 9, 16, 23, 30       

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

30  
    v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

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

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

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 139  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 139/A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 14/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   10  10  10  3, 16, 30     15  
Luty  5, 19   7  7  7  13, 27     12  
Marzec  5, 19   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   27  27  27  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  9, 23   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 15 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 15/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 15/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

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

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

     

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

31  
     

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

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

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

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

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

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

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

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

 4, 10, 17, 24, 
31  

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

  7   

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

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

  4  v 

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

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

  2, 30    

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

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

  27   

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

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

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

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

 23  7, 14, 21, 28    22   

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

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

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

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 25/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
     

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     15  

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     12  
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18       
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

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

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

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    3    

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

     

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

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 31/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



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

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     15  

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     12  
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18       
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

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

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

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    3    

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

30  
            v 

Maj  8, 22, 15, 29               
Czerwiec  5, 19, 12, 26               
Lipiec  3, 17, 31, 10, 

24  
             

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     15  

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     12  
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18       
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

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

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

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    3    

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 47/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 47A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

             

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

             

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

             

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

            v 

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

              

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 54A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 55/67  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 5, 
11, 18, 25, 3, 9, 
16, 23, 30  

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

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

 3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 6, 13, 
20, 27  

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

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

 6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29, 6, 
13, 20, 27  

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

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

 6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27, 
5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 30  

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

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

 3, 10, 17, 24, 
30  

 5, 12, 19, 26    16   

Maj  6, 13, 20, 27, 4, 
10, 17, 24, 31, 
8, 15, 22, 29  

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

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

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

  14   

Czerwiec  3, 10, 17, 24, 7, 
14, 22, 28, 5, 
12, 19, 26  

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

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

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

  11  v 

Lipiec  8, 1, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 31  

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

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

 3, 10, 17, 24, 
31  

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

  9   

Sierpień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 17, 23, 30, 7, 
14, 21, 28  

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

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

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

  6   

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25  

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

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

 4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25, 2, 9, 
16, 23, 30  

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

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

 2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25    1, 29    
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Listopad  4, 12, 18, 25, 2, 
8, 16, 22, 29, 6, 
14, 20, 27  

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

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

 6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  2, 9, 16, 21, 30, 
6, 13, 20, 28, 4, 
11, 18, 24  

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

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

 4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28    23    

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 56,58/RYNARZEWSKA 7-9,11-19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

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

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    22 21  

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

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

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

 13, 27   5, 12, 19, 26    19 18  

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

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

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

 13, 27   5, 12, 19, 26    19   

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

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

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

 10, 24   2, 9, 16, 23, 29    16  v 

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

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

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

 8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  14   

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

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

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

 5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11  v 

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

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

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

 3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

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

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

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

 14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

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

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

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

 11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  3   

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

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

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

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

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

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

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

 6, 20   5, 13, 19, 26    26   

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

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

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

 4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  23    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

             

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

             

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

             

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

            v 

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

              

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

31  
              

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 64/16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 64/32/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 64/7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

       3, 9, 16, 23, 30       

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

       6, 13, 20, 27       

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

       6, 13, 20, 27       

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

       3, 10, 17, 24, 
30  

    v 

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

       8, 15, 22, 29       

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

       5, 12, 19, 26       

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

       3, 10, 17, 24, 
31  

     

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

       7, 14, 21, 28       

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

       4, 11, 18, 25       

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

       2, 9, 16, 23, 30       

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

       6, 14, 20, 27       

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

       4, 11, 18, 24        

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 64/9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  5, 12, 19, 26         6, 13, 20, 27       
Marzec  5, 12, 19, 26         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

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

31  
     

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

31  
       4, 11, 18, 24        

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 68 B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 68A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 68B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      21  

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

31  
 23        

Listopad  13, 26   2, 16, 29   7, 15, 21, 28   20     14   
Grudzień  10, 23   13, 28   5, 12, 19, 27   18         

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 68B/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 69/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21              
Luty                
Marzec                
Kwiecień               v 
Maj                
Czerwiec                
Lipiec  22              
Sierpień                
Wrzesień                
Październik                
Listopad                
Grudzień                 

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      21  

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

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     15   

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

31  
 23        

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     14   
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 71A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 72  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 72/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 75  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  14, 28   7  7  7  6, 13, 20, 27       
Marzec  14, 28   7  7  7  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 75/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 75/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 75A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 76  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 76A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 77/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 77/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 77/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 80  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 82  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 84  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 84A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11, 25   10  10  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  14, 28   8, 22   7  7  6, 13, 20, 27       
Marzec  14, 28   8, 22   7  7  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  11, 25   5, 19   4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 17, 31   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   14, 28   27  27  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  4, 18   12, 26   25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 85  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 85  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 87/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 87/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 91/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 91/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 91/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 92  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 94  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

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

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 97,99  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

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

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

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

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

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



 

2 
 

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



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA WYSOCKIEGO 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

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

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

 16  5, 11, 18, 25    17 21  

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

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22    14 18  

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

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

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26    11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 11, 18, 25    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  6, 13, 20, 28    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA WYSOCKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  5, 11, 18, 25    17 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22    14 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22, 29    14   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26    11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 11, 18, 25    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  6, 13, 20, 28    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIOTRA WYSOCKIEGO 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 4, 10, 17, 
24, 31, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  4, 18, 7, 14, 21, 
28, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  4, 18, 7, 14, 21, 
28, 11, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29    19   

Kwiecień  1, 15, 27, 4, 11, 
18, 25, 8, 20  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26    16  v 

Maj  13, 27, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 20  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  10, 24, 6, 13, 
21, 27, 3, 17  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 22, 4, 11, 18, 
25, 1, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  5, 19, 1, 8, 16, 
22, 29, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  2, 16, 30, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  14, 28, 3, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  12, 25, 7, 15, 
21, 28, 4, 18  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  9, 21, 5, 12, 19, 
27, 2, 16, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         4, 17, 31     25  
Luty  8, 22         14, 28     22  
Marzec  8, 22         14, 28      v 
Kwiecień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28         6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29         7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  8, 22         7, 14, 21, 28       
Marzec  8, 22         7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  14, 28         6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29         7, 15, 21, 28       
Grudzień  13, 28         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  4, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  8, 22   20  7, 14, 21, 28   20  7, 14, 21, 28       
Marzec  8, 22   20  7, 14, 21, 28   20  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  4, 11, 18, 25   17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  2, 9, 16, 23, 30   15  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  14, 28   12  6, 13, 21, 27   12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  9, 23   7  1, 8, 16, 22, 29   7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  5, 12, 19, 26   4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  7, 15, 21, 28   27  7, 15, 21, 28       
Grudzień  13, 28   24  5, 12, 19, 27   24  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             25  
Luty  8, 22             22  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31            22   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            20   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  8, 22   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Marzec  8, 22   20  20  20  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28       
Grudzień  13, 28   24  24  24  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         4, 17, 31     25  
Luty  8, 22         14, 28     22  
Marzec  8, 22         14, 28      v 
Kwiecień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28         6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29         7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 29 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 29/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 37/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 37/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 5,7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  8, 22   20  7, 14, 21, 28   13        
Marzec  8, 22   20  7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  5, 19   17  4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 17, 31   15  2, 9, 16, 23, 30   8        
Czerwiec  14, 28   12  6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  12, 26   10  4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  9, 23   7  1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 20   4  5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 18   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 16, 29   27  7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  13, 28   24  5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PIWONIOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             25  
Luty  8, 22             22  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31            22   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            20   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 11ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 13A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27  4  17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28  17  2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25  15  27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 15A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24    4  17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22    2, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19    27  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31    25  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28    22  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25    19  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23    17  2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20    15  27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 3A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24    4  17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22    2, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19    27  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31    25  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28    22  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25    19  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23    17  2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20    15  27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 5A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 7A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27  4  17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28  17  2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25  15  27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOMIENNA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 1/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 10B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            13   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            12   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            13   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            12   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  12, 26     12  
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8, 22   7, 21   9      15  
Luty  6, 20   5, 19   4, 18   6      12  
Marzec  6, 20   5, 19   4, 18   6        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30        v 
Maj  15, 29   14, 28   13, 27   29     13   
Czerwiec  12, 26   11, 25   10, 24   26        
Lipiec  10, 24   9, 23   8, 22   24       v 
Sierpień  7, 21   6, 20   5, 19   21        
Wrzesień  4, 18   3, 17   2, 16, 30   18        
Październik  2, 16, 30   1, 15, 29   14, 28   16        
Listopad  14, 27   13, 26   12, 25   14     12   
Grudzień  11, 24   10, 23   9, 21   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 3/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            13   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            12   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         2, 15, 29     15  
Luty  6, 20         12, 26     12  
Marzec  6, 20         12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29         7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27         5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 7/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 8A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 8A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 8B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 8C/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PŁOWIECKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POBIELSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POBIELSKA 3 F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POBIELSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POBIELSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POBIELSKA 5 B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POBIELSKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            28  v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            26   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POBIELSKA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 1/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10      21  
Luty  14, 28   7  7  7      18  
Marzec  14, 28   7  7  7        
Kwiecień  11, 25   4  4  4       v 
Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  6, 21   27  27  27     5   
Lipiec  4, 18   25  25  25        
Sierpień  1, 16, 29   22  22  22        
Wrzesień  12, 26   19  19  19        
Październik  10, 24   17  17  17        
Listopad  7, 21   15  15  15        
Grudzień  5, 19   12  12  12     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   12  12  12  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10      21  
Luty  14, 28   7  7  7      18  
Marzec  14, 28   7  7  7        
Kwiecień  11, 25   4  4  4       v 
Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  6, 21   27  27  27     5   
Lipiec  4, 18   25  25  25        
Sierpień  1, 16, 29   22  22  22        
Wrzesień  12, 26   19  19  19        
Październik  10, 24   17  17  17        
Listopad  7, 21   15  15  15        
Grudzień  5, 19   12  12  12     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10      21  
Luty  14, 28   7  7  7      18  
Marzec  14, 28   7  7  7        
Kwiecień  11, 25   4  4  4       v 
Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  6, 21   27  27  27     5   
Lipiec  4, 18   25  25  25        
Sierpień  1, 16, 29   22  22  22        
Wrzesień  12, 26   19  19  19        
Październik  10, 24   17  17  17        
Listopad  7, 21   15  15  15        
Grudzień  5, 19   12  12  12     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   12  12  12  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   12  12  12  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 4, 31   4, 31   4, 31   5, 11, 18, 25       

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 28  28  28  1, 8, 15, 22       

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 25  25  25  5, 12, 19, 26      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 23  23  23  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 21  21  21  7, 14, 22, 28       

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 18  18  18  5, 12, 19, 26       

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 12  12  12  6, 13, 20, 27       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 10  10  10  4, 11, 18, 25       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 5  5  5  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 22/24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         5, 11, 18, 25       
Luty  4, 18         1, 8, 15, 22       
Marzec  4, 18         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  1, 15, 27         5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24         7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 23/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 27/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   12  12  12  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   12  12  12  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 30/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 35/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             21  
Luty  4, 18             18  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            15   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            14   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 35/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 35A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 37A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         5, 18     21  
Luty  4, 18         1, 15     18  
Marzec  4, 18         1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27         5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24         7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25         2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   12  12  12  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 41/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 41A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 41B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             21  
Luty  4, 18             18  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            15   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            14   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 48A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  4, 18   28  28  28      18  
Marzec  4, 18   28  28  28        
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25       v 
Maj  13, 27   23  23  23     15   
Czerwiec  10, 24   21  21  21        
Lipiec  8, 22   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7     14   
Grudzień  9, 21   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10      21  
Luty  14, 28   7  7  7      18  
Marzec  14, 28   7  7  7        
Kwiecień  11, 25   4  4  4       v 
Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  6, 21   27  27  27     5   
Lipiec  4, 18   25  25  25        
Sierpień  1, 16, 29   22  22  22        
Wrzesień  12, 26   19  19  19        
Październik  10, 24   17  17  17        
Listopad  7, 21   15  15  15        
Grudzień  5, 19   12  12  12     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             21  
Luty  14, 28             18  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21            5   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10      21  
Luty  14, 28   7  7  7      18  
Marzec  14, 28   7  7  7        
Kwiecień  11, 25   4  4  4       v 
Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  6, 21   27  27  27     5   
Lipiec  4, 18   25  25  25        
Sierpień  1, 16, 29   22  22  22        
Wrzesień  12, 26   19  19  19        
Październik  10, 24   17  17  17        
Listopad  7, 21   15  15  15        
Grudzień  5, 19   12  12  12     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10      21  
Luty  14, 28   7  7  7      18  
Marzec  14, 28   7  7  7        
Kwiecień  11, 25   4  4  4       v 
Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  6, 21   27  27  27     5   
Lipiec  4, 18   25  25  25        
Sierpień  1, 16, 29   22  22  22        
Wrzesień  12, 26   19  19  19        
Październik  10, 24   17  17  17        
Listopad  7, 21   15  15  15        
Grudzień  5, 19   12  12  12     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   12  12  12  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10      21  
Luty  14, 28   7  7  7      18  
Marzec  14, 28   7  7  7        
Kwiecień  11, 25   4  4  4       v 
Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  6, 21   27  27  27     5   
Lipiec  4, 18   25  25  25        
Sierpień  1, 16, 29   22  22  22        
Wrzesień  12, 26   19  19  19        
Październik  10, 24   17  17  17        
Listopad  7, 21   15  15  15        
Grudzień  5, 19   12  12  12     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  14, 28   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  11, 25   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   27  27  27  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   12  12  12  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODCHORĄŻYCH 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     23  
Luty  6, 20         13, 27     20  
Marzec  6, 20         13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 14/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 14/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     23  
Luty  6, 20         13, 27     20  
Marzec  6, 20         13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 18/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 9        

Luty  1, 8, 15, 22, 6   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6        
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 30        v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   29        

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   26       v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24        
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 

7  
 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   21        

Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   18        
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 16        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   14        
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9        
Luty  6, 20   6  6  6        
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29        
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14        
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 23/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 24/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 24/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 26 /3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 26/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 27/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            15   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            14   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 27/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 31/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 31/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 46A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  4, 10, 17, 24, 
31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            15   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            14   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 52A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODKOMORSKA 7/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, PODKOMORSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     15   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     14   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODSTOLIŃSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODSTOLIŃSKA 1 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODSTOLIŃSKA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODSTOLIŃSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODSTOLIŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15, 6               
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30, 7               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODSTOLIŃSKA 4-6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27  4  18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28  17  3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25  15  28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    24 23  

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    21 20  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    21   
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    18   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  11  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    28   
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PODSTOLIŃSKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      21  
Luty  12, 26   11  11  11      18  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      21  
Luty  12, 26   11  11  11      18  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18            5   
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      21  
Luty  12, 26   11  11  11      18  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      21  
Luty  12, 26   11  11  11      18  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 20A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      21  
Luty  12, 26   11  11  11      18  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 34/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 34/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 34/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18            5   
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  5, 18     21  
Luty  12, 26   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  12, 26   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         5, 18     21  
Luty  12, 26         1, 15     18  
Marzec  12, 26         1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23         5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18         7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24         6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22         4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31         13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         5, 18     21  
Luty  12, 26         1, 15     18  
Marzec  12, 26         1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23         5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18         7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24         6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22         4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31         13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 46/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             21  
Luty  5, 19             18  
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25            5   
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 46/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             21  
Luty  5, 19             18  
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25            5   
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 46/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             21  
Luty  5, 19             18  
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25            5   
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 47  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22, 5, 11, 18, 
25, 2, 15, 29  

 4, 31   4, 31   4, 31      16 21  

Luty  5, 19, 1, 8, 15, 
22, 12, 26  

 28  28  28     13 18  

Marzec  5, 19, 1, 8, 15, 
22, 29, 12, 26  

 28  28  28     13   

Kwiecień  2, 16, 29, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

 25  25  25     10  v 

Maj  14, 28, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

 23  23  23     8   

Czerwiec  11, 25, 7, 14, 
22, 28, 4, 18  

 21  21  21     5   

Lipiec  9, 23, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 30  

 18  18  18     3, 31    

Sierpień  6, 20, 2, 9, 17, 
23, 30, 13, 27  

 16  16  16     28   

Wrzesień  3, 17, 6, 13, 20, 
27, 10, 24  

 12  12  12     25   

Październik  1, 15, 29, 4, 11, 
18, 25, 8, 22  

 10  10  10     23   

Listopad  13, 26, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 19  

 7  7  7     20   

Grudzień  10, 23, 6, 13, 
20, 28, 3, 17, 31  

 5  5  5     18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 48/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 48/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29         3, 16, 30     21  
Luty  5, 12, 19, 26         13, 27     18  
Marzec  5, 12, 19, 26         13, 27       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 14, 21, 28         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 10, 17, 24         4, 11, 18, 25       
Październik  1, 8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 13, 19, 26         6, 14, 20, 27       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
       11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 16, 30     21  

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  13, 27     18  
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26    5  v 
Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   2, 8, 15, 22, 29    16 21  
Luty  5, 19   28  28  28  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  5, 19   28  28  28  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  14, 28   23  23  23  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  11, 25   21  21  21  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5   

Lipiec  9, 23   18  18  18  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31    

Sierpień  6, 20   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  3, 17   12  12  12  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  1, 15, 29   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29    23   
Listopad  13, 26   7  7  7  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  10, 23   5  5  5  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   4, 31   4, 31   4, 31   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  5, 12, 19, 26   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Marzec  5, 12, 19, 26   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 14, 21, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  4, 11, 18, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 13, 20, 27   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 13, 19, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 5  5  5  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  5, 19   28  28  28      18  
Marzec  5, 19   28  28  28        
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25       v 
Maj  14, 28   23  23  23        
Czerwiec  11, 25   21  21  21     5   
Lipiec  9, 23   18  18  18        
Sierpień  6, 20   16  16  16        
Wrzesień  3, 17   12  12  12        
Październik  1, 15, 29   10  10  10        
Listopad  13, 26   7  7  7        
Grudzień  10, 23   5  5  5     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 57-59  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

             

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

             

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

            v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

             

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

             

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 57-59,60,64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGS*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29    22 21  

Luty    5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26    19 18  

Marzec    5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26    19   

Kwiecień    2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 3, 10, 17, 24, 
30  

 2, 9, 16, 23, 29    16   

Maj    7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 8, 15, 22, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  14   

Czerwiec    4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11  v 

Lipiec    2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień    6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień    3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  3   

Październik    1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Listopad    5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26    26   

Grudzień    3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   14  14  14  5, 18     21  
Luty  8, 22   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  8, 22   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  14, 28   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  12, 26   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  13, 28   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

             

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

             

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

            v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

             

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

             

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

             

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

             

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

            v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

             

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

             

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 66-70  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 5, 
11, 18, 25, 3, 9, 
16, 23, 30  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   2, 8, 15, 22, 29    22 21  

Luty  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 6, 13, 
20, 27  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   27  5, 12, 19, 26    19 18  

Marzec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29, 6, 
13, 20, 27  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   27  5, 12, 19, 26    19  v 

Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27, 
5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 30  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   24  2, 9, 16, 23, 29    16   

Maj  6, 13, 20, 27, 4, 
10, 17, 24, 31, 
8, 15, 22, 29  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   22  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  14   

Czerwiec  3, 10, 17, 24, 7, 
14, 22, 28, 5, 
12, 19, 26  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   19  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 1, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 31  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   17  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 17, 23, 30, 7, 
14, 21, 28  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   14  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   11  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  3   

Październik  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25, 2, 9, 
16, 23, 30  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   9  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    



 

2 
 

Listopad  4, 12, 18, 25, 2, 
8, 16, 22, 29, 6, 
14, 20, 27  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   6  5, 13, 19, 26    26   

Grudzień  2, 9, 16, 21, 30, 
6, 13, 20, 28, 4, 
11, 18, 24  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 4  3, 10, 17, 23, 
31  

  23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 67  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 16   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  14, 28   28  28  28  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   23  23  23  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18, 17   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   7  7  7  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  5, 19   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 69  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 16   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  14, 28   28  28  28      18  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23     15   
Czerwiec  6, 21   21  21  21        
Lipiec  4, 18, 17   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7     14   
Grudzień  5, 19   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 69A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 16   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  14, 28   28  28  28  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   23  23  23  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18, 17   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   7  7  7  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  5, 19   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 71  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 16   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  14, 28   28  28  28  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   23  23  23  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18, 17   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   7  7  7  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  5, 19   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 73  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 16         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27      v 
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18, 17         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   14  14  14  5, 18     21  
Luty  8, 22   11  11  11  1, 15     18  
Marzec  8, 22   11  11  11  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   8  8  8  5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   6  6  6  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  14, 28   3  3  3  7, 14, 22, 28    5   
Lipiec  12, 26   1, 29   1, 29   1, 29   5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   26  26  26  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   18  18  18  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  13, 28   16  16  16  13, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 84  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 16   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   3, 16, 30     21  

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   13, 27     18  
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   13, 27    19  v 
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   8, 15, 22, 29       

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18, 17   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   4, 11, 18, 25    17   
Październik  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 86AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       2, 8, 15, 22, 29    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       2, 9, 16, 23, 29    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       5, 13, 19, 26    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       3, 10, 17, 23, 
31  

  23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGODNA 90  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 9  

          22 21  

Luty  7, 14, 21, 28            19 18  
Marzec  7, 14, 21, 28            19  v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25            16   
Maj  2, 9, 16, 23, 30            14   
Czerwiec  6, 13, 21, 27            11   
Lipiec  4, 11, 18, 25, 

10  
          9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29            6   
Wrzesień  5, 12, 19, 26            3   
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
          1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28            26   
Grudzień  5, 12, 19, 27            23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGORZELSKA 12-22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  1, 8, 15, 22, 29    28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POGORZELSKA 2-10/DOBRODZIEŃSKA 3-15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 5, 
11, 18, 25, 3, 9, 
16, 23, 30  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 6, 13, 
20, 27  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29, 6, 
13, 20, 27  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18  v 

Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27, 
5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 30  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj  6, 13, 20, 27, 4, 
10, 17, 24, 31, 
8, 15, 22, 29  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec  3, 10, 17, 24, 7, 
14, 22, 28, 5, 
12, 19, 26  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  8, 1, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 31  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 17, 23, 30, 7, 
14, 21, 28  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25, 2, 9, 
16, 23, 30  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  1, 8, 15, 22, 29    28   



 

2 
 

Listopad  4, 12, 18, 25, 2, 
8, 16, 22, 29, 6, 
14, 20, 27  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  2, 9, 16, 21, 30, 
6, 13, 20, 28, 4, 
11, 18, 24  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POLNA 41  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POLNA 60  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POLNA 64  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    15  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POLNA 68-72A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    15  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POLNA 72A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  7, 14, 21, 28       

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  7, 14, 21, 28       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27   4, 11, 18, 25      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24  6, 13, 21, 27       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22  4, 11, 18, 25       

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19  1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16  5, 12, 19, 26       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14  3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12  7, 15, 21, 28       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   9  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POLNA 74-78  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    15  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POLNA 80 -84A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    15  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  7, 21     14  
Luty  6, 20   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   28  28  28  6, 13, 20, 27    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  10, 24   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 11/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  7, 21     14  
Luty  6, 20   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   28  28  28  6, 13, 20, 27    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  10, 24   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 13ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    7 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    1, 27   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  27  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  24   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  22   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  19   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  16   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    14   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    12   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 15 ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    7 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    1, 27   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  27  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  24   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  22   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  19   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  16   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    14   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    12   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 17 ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    7 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    1, 27   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  27  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  24   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  22   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  19   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  16   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    14   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    12   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    7 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    1, 27   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  27  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  24   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  22   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  19   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  16   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    14   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    12   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    7 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    1, 27   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  27  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  24   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  22   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  19   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  16   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    14   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    12   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    7 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    4   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    1, 27   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  27  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  24   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  22   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  19   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  16   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    14   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    12   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PORANEK 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, POŚWIATA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             21  
Luty  8, 22             18  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28            5   
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 100 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     16 21  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     13 18  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     13   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     10  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     8   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     5  v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      3, 31   v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     28   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     25   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     23   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     20   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10            17 22  
Luty  4, 18            14 19  
Marzec  4, 18            14  v 
Kwiecień  1, 15, 27            11   
Maj  13, 27            9   
Czerwiec  10, 24            6   
Lipiec  8, 22, 11            4   
Sierpień  5, 19            1, 29    
Wrzesień  2, 16, 30            26   
Październik  14, 28            24   
Listopad  12, 25            21   
Grudzień  9, 21            19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   11, 25   10, 24   16        
Luty  4, 18   8, 22   7, 21   13        
Marzec  4, 18   8, 22   7, 21   13       v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 19   4, 18   10        
Maj  13, 27   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  10, 24   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  8, 22, 11   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 19   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  2, 16, 30   6, 20   5, 19   25        
Październik  14, 28   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  12, 25   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  9, 21   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  4, 18   28  28  28      19  
Marzec  4, 18   28  28  28       v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25        
Maj  13, 27   23  23  23        
Czerwiec  10, 24   21  21  21     7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7        
Grudzień  9, 21   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 
10  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25    22 22  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22    19 19  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29    19  v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26    16   
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  14   

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
11  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29    26   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 108  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  4, 18   28  28  28      19  
Marzec  4, 18   28  28  28       v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25        
Maj  13, 27   23  23  23        
Czerwiec  10, 24   21  21  21     7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7        
Grudzień  9, 21   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 112  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7      15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 4  4  4      12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27        v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24        

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22        

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 19  19  19        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  5, 18     22  

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 15     19  
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  4, 11, 18, 25       

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   11, 25   10, 24   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   8, 22   7, 21   28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   8, 22   7, 21   28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 19   4, 18   25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   4, 17, 31   2, 16, 30   23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   14, 28   13, 27   21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   12, 26   11, 25   18  5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  5, 19   9, 23   8, 22   16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   6, 20   5, 19   12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   4, 18   3, 17, 31   10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   2, 16, 29   15, 28   7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   13, 28   12, 27   5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 118A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 119  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25    22 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22    19 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 120  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 
10  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  5, 11, 18, 25    17 22  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22    14 19  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22, 29    14  v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26    11   
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  9   

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  6   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
11  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  4  v 

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  1, 29    

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  26   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 11, 18, 25    24   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29    21   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  6, 13, 20, 28    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 121A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 
10  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25    22 22  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22    19 19  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29    19  v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26    16   
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  14   

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
11  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29    26   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 122  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10         5, 18     22  
Luty  4, 18         1, 15     19  
Marzec  4, 18         1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27         5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24         7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21         13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 122A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10         5, 18     22  
Luty  4, 18         1, 15     19  
Marzec  4, 18         1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27         5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24         7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21         13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 123  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22, 11               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 124  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 124/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 124/7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10         5, 18     22  
Luty  4, 18         1, 15     19  
Marzec  4, 18         1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27         5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24         7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21         13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 126  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 
10  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  5, 11, 18, 25    17 22  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22    14 19  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22, 29    14  v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26    11   
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  9   

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  6   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
11  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  4  v 

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  1, 29    

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  26   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 11, 18, 25    24   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29    21   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  6, 13, 20, 28    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 128  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 
10  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  5, 11, 18, 25    17 22  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22    14 19  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22, 29    14  v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26    11   
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  9   

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  6   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
11  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  4  v 

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  1, 29    

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  26   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 11, 18, 25    24   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29    21   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  6, 13, 20, 28    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 
10  

             

Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25              v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27               
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 

11  
             

Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10             22  
Luty  4, 18             19  
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24            7   
Lipiec  8, 22, 11               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 134A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 136  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 140  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10             22  
Luty  4, 18             19  
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24            7   
Lipiec  8, 22, 11               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 142  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  4, 18   28  28  28      19  
Marzec  4, 18   28  28  28       v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25        
Maj  13, 27   23  23  23        
Czerwiec  10, 24   21  21  21     7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18        
Sierpień  5, 19   16  16  16        
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12        
Październik  14, 28   10  10  10        
Listopad  12, 25   7  7  7        
Grudzień  9, 21   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 146  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 148  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10         5, 18     22  
Luty  4, 18         1, 15     19  
Marzec  4, 18         1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27         5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24         7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21         13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 14A-C,16,16A-D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7  2, 8, 15, 22, 29    16 15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 4  4  4  5, 12, 19, 26    13 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4  5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31    

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 19  19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12  5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9  3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 150  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10             22  
Luty  4, 18             19  
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24            7   
Lipiec  8, 22, 11               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 152  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10         5, 18     22  
Luty  4, 18         1, 15     19  
Marzec  4, 18         1, 15, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27         5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24         7, 14, 22, 28    7   
Lipiec  8, 22, 11         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21         13, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 160  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 9, 16, 23, 30         

Luty  12, 5, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27         
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27         
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

30  
       

Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 15, 22, 29         

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 12, 19, 26        v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
       

Sierpień  13, 6, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   7, 14, 21, 28         
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25        v 
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30         

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 14, 20, 27         
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 11, 18, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 160  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26              v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29               
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 164  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   4, 31   4, 31   4, 31   5, 11, 18, 25       
Luty  5, 12, 19, 26   28  28  28  1, 8, 15, 22       
Marzec  5, 12, 19, 26   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  7, 14, 21, 28   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 11, 18, 25   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  6, 13, 20, 27   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 13, 19, 26   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 5  5  5  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 164AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   16  5, 11, 18, 25    23, 22  22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   13  1, 8, 15, 22    20, 19  19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   13  1, 8, 15, 22, 29    20, 19   v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   10  5, 12, 19, 26    17, 16    

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   8  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  15, 14    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  12, 11    

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  10, 9    

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  7, 6   v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  4, 3    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   23  4, 11, 18, 25    2, 30, 1, 29    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   20  2, 8, 16, 22, 29    27, 26    

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 18  6, 13, 20, 28    24, 23     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 166A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          22 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          19 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          19  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          16   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          14   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          11   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          9   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          6   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          3   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          1, 29    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          26   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 166B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          22 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          19 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          19  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          16   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          14   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          11   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          9   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          6   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          3   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          1, 29    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          26   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20         5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27         5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 26A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8, 22   7, 21   9        
Luty  6, 20   5, 19   4, 18   6        
Marzec  6, 20   5, 19   4, 18   6        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30        v 
Maj  15, 29   14, 28   13, 27   29        
Czerwiec  12, 26   11, 25   10, 24   26        
Lipiec  10, 24   9, 23   8, 22   24       v 
Sierpień  7, 21   6, 20   5, 19   21        
Wrzesień  4, 18   3, 17   2, 16, 30   18        
Październik  2, 16, 30   1, 15, 29   14, 28   16        
Listopad  14, 27   13, 26   12, 25   14        
Grudzień  11, 24   10, 23   9, 21   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 3/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 30A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 30A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 38 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Marzec  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  13, 28   5  5  5  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 3B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Marzec  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  13, 28   5  5  5  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 40/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 44/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 44/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  8, 22   28  28  28        
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23        
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7        
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 46A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Marzec  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  13, 28   5  5  5  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 48A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  8, 22   28  28  28        
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23        
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7        
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 4A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 50 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             21  
Luty  8, 22             18  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            14   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            13   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 50/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 50/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             21  
Luty  8, 22             18  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            14   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            13   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             21  
Luty  8, 22             18  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            14   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            13   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 52A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 53  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 54/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 56/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 59  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             21  
Luty  8, 22             18  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            14   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            13   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 59A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 60A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 61A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             21  
Luty  8, 22             18  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            14   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            13   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 62  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 16, 30     21  

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  13, 27     18  
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  13, 27       
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29    14   

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 62 /ŻABKA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25               
Luty  1, 8, 15, 22               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29               
Kwiecień  5, 12, 19, 26              v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
             

Czerwiec  7, 14, 22, 28               
Lipiec  5, 12, 19, 26               
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30               
Wrzesień  6, 13, 20, 27               
Październik  4, 11, 18, 25               
Listopad  2, 8, 16, 22, 29               
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25, 10, 24             21  
Luty  8, 22, 7, 21             18  
Marzec  8, 22, 7, 21               
Kwiecień  5, 19, 4, 18              v 
Maj  4, 17, 31, 2, 16, 

30  
          14   

Czerwiec  14, 28, 13, 27               
Lipiec  12, 26, 11, 25               
Sierpień  9, 23, 8, 22               
Wrzesień  6, 20, 5, 19               
Październik  4, 18, 3, 17, 31               
Listopad  2, 16, 29, 15, 

28  
          13   

Grudzień  13, 28, 12, 27                
 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 65  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 66/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 66/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 7/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 7/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 71  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 72  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 73  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 74/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 75  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             21  
Luty  8, 22             18  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            14   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            13   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  25, 10, 24         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  7, 21         6, 13, 20, 27       
Marzec  7, 21         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26       
Lipiec  26, 11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 80/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 80/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  8, 22   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  8, 22   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 17, 31   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  13, 28   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 81  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             21  
Luty  8, 22             18  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            14   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            13   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 82  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  8, 22   28  28  28      18  
Marzec  8, 22   28  28  28        
Kwiecień  5, 19   25  25  25       v 
Maj  4, 17, 31   23  23  23     14   
Czerwiec  14, 28   21  21  21        
Lipiec  12, 26   18  18  18        
Sierpień  9, 23   16  16  16        
Wrzesień  6, 20   12  12  12        
Październik  4, 18   10  10  10        
Listopad  2, 16, 29   7  7  7     13   
Grudzień  13, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 83  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25, 22, 5, 
18, 2, 8, 15, 29  

           21  

Luty  8, 22, 1, 15, 5, 
12, 19, 26  

           18  

Marzec  8, 22, 1, 15, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Kwiecień  5, 19, 12, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

            v 

Maj  4, 17, 31, 10, 
24, 7, 14, 21, 28  

          14   

Czerwiec  14, 28, 7, 22, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  12, 26, 23, 5, 
19, 2, 9, 16, 30  

             

Sierpień  9, 23, 2, 17, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 20, 13, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 18, 11, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 16, 29, 8, 22, 
5, 13, 19, 26  

          13   

Grudzień  13, 28, 6, 20, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 85A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22               
Luty  5, 19               
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 86  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  1, 8, 15, 22   28  28  28        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   28  28  28        
Kwiecień  5, 12, 19, 26   25  25  25       v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 23  23  23        

Czerwiec  7, 14, 22, 28   21  21  21        
Lipiec  5, 12, 19, 26   18  18  18        
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   16  16  16        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   12  12  12        
Październik  4, 11, 18, 25   10  10  10        
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   7  7  7        
Grudzień  6, 13, 20, 28   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 87  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22               
Luty  5, 19               
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 87  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22               
Luty  5, 19               
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 87A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 89  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   11, 25   10, 24   3, 16, 30         
Luty  5, 12, 19, 26   8, 22   7, 21   13, 27         
Marzec  5, 12, 19, 26   8, 22   7, 21   13, 27         
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 19   4, 18   10, 24        v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22         
Czerwiec  4, 11, 18, 25   14, 28   13, 27   5, 19        v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   12, 26   11, 25   3, 17, 31        v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   9, 23   8, 22   14, 28         
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 20   5, 19   11, 25         
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 18   3, 17, 31   9, 23         
Listopad  5, 13, 19, 26   2, 16, 29   15, 28   6, 20         
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 13, 28   12, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 90  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  5, 19   28  28  28      18  
Marzec  5, 19   28  28  28        
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25       v 
Maj  14, 28   23  23  23        
Czerwiec  11, 25   21  21  21     7   
Lipiec  9, 23   18  18  18        
Sierpień  6, 20   16  16  16        
Wrzesień  3, 17   12  12  12        
Październik  1, 15, 29   10  10  10        
Listopad  13, 26   7  7  7        
Grudzień  10, 23   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 91/1,3,4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29    19  v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27    17   
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 91/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22, 11               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 92  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29, 22             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18            7   
Lipiec  2, 16, 30, 23               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  5, 19   28  28  28        
Marzec  5, 19   28  28  28        
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25       v 
Maj  14, 28   23  23  23        
Czerwiec  11, 25   21  21  21        
Lipiec  9, 23   18  18  18        
Sierpień  6, 20   16  16  16        
Wrzesień  3, 17   12  12  12        
Październik  1, 15, 29   10  10  10        
Listopad  13, 26   7  7  7        
Grudzień  10, 23   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 96A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  5, 19   28  28  28      18  
Marzec  5, 19   28  28  28        
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25       v 
Maj  14, 28   23  23  23        
Czerwiec  11, 25   21  21  21     7   
Lipiec  9, 23   18  18  18        
Sierpień  6, 20   16  16  16        
Wrzesień  3, 17   12  12  12        
Październik  1, 15, 29   10  10  10        
Listopad  13, 26   7  7  7        
Grudzień  10, 23   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     22  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     19  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29    19  v 
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22, 11   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27    17   
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 98  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMIENISTA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMYK 2A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    8  8  8     23 14  
Luty    5  5  5     20 11  
Marzec    5  5  5     20   
Kwiecień    2, 29   2, 29   2, 29      17  v 
Maj    28  28  28     15   
Czerwiec    25  25  25     12   
Lipiec    23  23  23     10   
Sierpień    20  20  20     7   
Wrzesień    17  17  17     4   
Październik    15  15  15     2, 30    
Listopad    13  13  13     27   
Grudzień    10  10  10     24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROMYK 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROŚNICKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PROŚNICKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     25   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     25   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 43/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 43A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 45/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     25   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 45/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 45A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEBIŚNIEGOWA 57  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 0  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             16  
Luty  13, 27             13  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            29   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            27   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   11, 25   10, 24   3, 16, 30   5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   8, 22   7, 21   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   8, 22   7, 21   13, 27   1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   5, 19   4, 18   10, 24   5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   14, 28   13, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   12, 26   11, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   9, 23   8, 22   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  11, 25   6, 20   5, 19   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   4, 18   3, 17, 31   9, 23   4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   2, 16, 29   15, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   13, 28   12, 27   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  30, 11, 25   16  16  16  5, 18     16  
Luty  8, 22   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  8, 22   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  5, 19   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  4, 17, 31   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  14, 28   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  31, 12, 26   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  13, 28   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 28C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEŁĘCZ 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18, 8   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  5, 19, 9   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 21A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29   v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 25 A-C,27A-C,29A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29   v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 31A-C,33A-B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29   v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 37A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29   v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5      22  
Luty  1, 15   1  1  1      19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26        
Maj  10, 24   24  24  24        
Czerwiec  7, 22   22  22  22     6   
Lipiec  5, 19   19  19  19        
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17        
Wrzesień  13, 27   13  13  13        
Październik  11, 25   11  11  11        
Listopad  8, 22   8  8  8        
Grudzień  6, 20   6  6  6     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5      22  
Luty  1, 15   1  1  1      19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26        
Maj  10, 24   24  24  24        
Czerwiec  7, 22   22  22  22     6   
Lipiec  5, 19   19  19  19        
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17        
Wrzesień  13, 27   13  13  13        
Październik  11, 25   11  11  11        
Listopad  8, 22   8  8  8        
Grudzień  6, 20   6  6  6     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5      22  
Luty  1, 15   1  1  1      19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26        
Maj  10, 24   24  24  24        
Czerwiec  7, 22   22  22  22     6   
Lipiec  5, 19   19  19  19        
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17        
Wrzesień  13, 27   13  13  13        
Październik  11, 25   11  11  11        
Listopad  8, 22   8  8  8        
Grudzień  6, 20   6  6  6     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5      22  
Luty  1, 15   1  1  1      19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26        
Maj  10, 24   24  24  24        
Czerwiec  7, 22   22  22  22     6   
Lipiec  5, 19   19  19  19        
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17        
Wrzesień  13, 27   13  13  13        
Październik  11, 25   11  11  11        
Listopad  8, 22   8  8  8        
Grudzień  6, 20   6  6  6     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZEPIÓRCZA 9,11,17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZESMYK 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         5, 18     16  
Luty  7, 21         1, 15     13  
Marzec  7, 21         1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18         5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30         4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27         7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25         5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19         6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28         2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZESMYK 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZESMYK 15/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZESMYK 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZESMYK 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 15B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 15C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 15E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 17C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 17E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 19B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 19D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 21/B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 21C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 21E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 21F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 21G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 21H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 21K  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PRZYLASZCZKOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30            30  v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            28   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30            30  v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            28   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30              v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 6B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 6C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30            30  v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            28   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 6D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 6E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PSZCZYŃSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30            30  v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            28   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10     30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22     28   
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29    30  v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27    28   
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  6, 20   15  15  15  6, 13, 20, 27       
Marzec  6, 20   15  15  15  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  11, 24   20  20  20  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     17  
Luty  6, 20         13, 27     14  
Marzec  6, 20         13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     17  
Luty  6, 20         13, 27     14  
Marzec  6, 20         13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, PTASZKOWSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 11, 25   10, 24   16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  7, 14, 21, 28   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 19   4, 18   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 17, 31   2, 16, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   14, 28   13, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   12, 26   11, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   9, 23   8, 22   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 20   5, 19   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 18   3, 17, 31   23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 16, 29   15, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  5, 12, 19, 27   13, 28   12, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 16, 30     21  
Luty  7, 21         13, 27     18  
Marzec  7, 21         13, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 16, 30     21  
Luty  7, 21         13, 27     18  
Marzec  7, 21         13, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 65  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 65/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             21  
Luty  7, 21             18  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30            14   
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            13   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 70A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 71A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 72/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  7, 21         6, 13, 20, 27       
Marzec  7, 21         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 72/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             21  
Luty  7, 21             18  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30            14   
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            13   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 79  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 79A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 80  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 80A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 81/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 81A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 82  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 83 /2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             21  
Luty  7, 21             18  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30            14   
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            13   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 83/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 84  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 84A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10        
Luty  7, 21   7  7  7        
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15        
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 87  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RACŁAWICKA 89  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     18  
Luty  14, 28         12, 26     15  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     18  
Luty  14, 28         12, 26     15  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 5 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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ODPADY 
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ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RADYŃSKA 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   28  28  2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             16  
Luty  13, 27             13  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            29   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            27   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27        v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 21B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 18     16  
Luty  13, 27         1, 15     13  
Marzec  13, 27         1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16        
Luty  13, 27   13  13  13        
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8        
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20        
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25       

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAKONIEWICKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18    11 16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15    8 13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29    8  v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26    5   
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  4, 31    

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28    28   
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26    26   
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30    23   
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27    20   
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25    18   
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    16   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZKOWSKA 1-21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 5, 
11, 18, 25, 3, 9, 
16, 23, 30  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   16  2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 6, 13, 
20, 27  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29, 6, 
13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18  v 

Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27, 
5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   10  2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj  6, 13, 20, 27, 4, 
10, 17, 24, 31, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec  3, 10, 17, 24, 7, 
14, 22, 28, 5, 
12, 19, 26  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  8, 1, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 31  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 17, 23, 30, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25, 2, 9, 
16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   23  1, 8, 15, 22, 29    28   



 

2 
 

Listopad  4, 12, 18, 25, 2, 
8, 16, 22, 29, 6, 
14, 20, 27  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   20  5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  2, 9, 16, 21, 30, 
6, 13, 20, 28, 4, 
11, 18, 24  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 18  3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

           21  

Luty  7, 14, 21, 28             18  
Marzec  7, 14, 21, 28            19  v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30               
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26            17   
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  7, 21   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  7, 21   28  28  28  1, 15, 29    19  v 
Kwiecień  4, 18   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Maj  2, 16, 30   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  13, 27   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   12  12  12  6, 13, 20, 27    17   
Październik  3, 17, 31   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  12, 27   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 13-17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 14,6/8/KŁUSZYŃSKA 18,20/PROMIE  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 1-5,7-11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 19-23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   27  1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   27  1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   24  5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   22  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   19  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   17  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   14  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   11  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   9  4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   6  2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 4  6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 29,31AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   27  1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   27  1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   24  5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   22  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   19  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   17  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   14  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   11  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   9  4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   6  2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 4  6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 3, 30   5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 27  1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 27  1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 24  5, 12, 19, 26  3, 30   16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 22  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

29  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 19  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

26  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 17  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

24  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 14  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

21  6  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 11  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

18  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 9  4, 11, 18, 25  16  1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28   7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 6  2, 8, 16, 22, 29  14  26   

Grudzień  5, 12, 19, 27   5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 4  6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

          22 21  

Luty  7, 14, 21, 28            19 18  
Marzec  7, 14, 21, 28            19  v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25            16   
Maj  2, 9, 16, 23, 30            14   
Czerwiec  6, 13, 21, 27            11   
Lipiec  4, 11, 18, 25            9   
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29            6   
Wrzesień  5, 12, 19, 26            3   
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
          1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28            26   
Grudzień  5, 12, 19, 27            23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

       5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22    19 18  
Marzec  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22, 29    19  v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26    16   
Maj  2, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27         7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29         2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26         6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

       4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28         2, 8, 16, 22, 29    26   
Grudzień  5, 12, 19, 27         6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 38ABCD  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 8, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

       5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22    19 18  
Marzec  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22, 29    19  v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26    16   
Maj  2, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27         7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29         2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26         6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

       4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28         2, 8, 16, 22, 29    26   
Grudzień  5, 12, 19, 27         6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 40ABCD  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 42ABCD  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       5, 11, 18, 25    22 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22    19 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22, 29    19  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26    16   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 8, 
1, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       6, 13, 20, 28    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RASZYŃSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 18   4, 17, 31   3, 16, 30   5, 11, 18, 25       

Luty  7, 14, 21, 28   1, 15   14, 28   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 15, 29   14, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   12, 26   11, 25   10, 24   5, 12, 19, 26       
Maj  2, 9, 16, 23, 30   10, 24   9, 23   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 22   6, 21   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 19   4, 18   3, 17, 31   5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 17, 30   1, 16, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   13, 27   12, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 11, 25   10, 24   9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  7, 15, 21, 28   8, 22   7, 21   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 20   5, 19   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17        
Luty  13, 27   14  14  14        
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9        
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21        
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25    11 17  

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22    8 14  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29    8  v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26    5   
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   21, 28, 4, 10, 

17, 24, 31  
  4, 31    

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  28   

Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  23  v 

Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   3, 10, 6, 13, 20, 
27  

  20   

Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   4, 11, 18, 25    18   

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29    16   
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 12/14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25       

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 16/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             17  
Luty  13, 27             14  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            30   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            28   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 17 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 17/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
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ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 
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KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
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SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 
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BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             17  
Luty  13, 27             14  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            30   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            28   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 30/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             17  
Luty  13, 27             14  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            30   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            28   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 18     17  
Luty  13, 27         1, 15     14  
Marzec  13, 27         1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             17  
Luty  13, 27             14  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            30   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            28   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 38/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 38/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30       17  

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27       14  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27        v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      30   

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      28   
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, RAWICKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17        
Luty  13, 27   14  14  14        
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9        
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21        
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RAWICKA 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REGLOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REGLOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REGLOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REGLOWA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27        v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REGLOWA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27         1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27         1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REGLOWA 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REGLOWA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REMBERTOWSKA 17,17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  5, 11, 18, 25    17 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22    14 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  1, 8, 15, 22, 29    14  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  5, 12, 19, 26    11   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  6   

Lipiec  9, 4, 11, 18, 25, 
1, 8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  4, 11, 18, 25    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  2, 8, 16, 22, 29    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  6, 13, 20, 28    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REMBERTOWSKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 
10  

 5, 18   4, 17, 31   16      21  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 15   14, 28   13      18  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 15, 29   14, 28   13       v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   12, 26   11, 25   10        
Maj  6, 13, 20, 27   10, 24   9, 23   8     9   
Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 22   6, 21   5        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 

11  
 5, 19   4, 18   3, 31        v 

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 17, 30   1, 16, 29   28       v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   13, 27   12, 26   25        
Październik  7, 14, 21, 28   11, 25   10, 24   23        
Listopad  4, 12, 18, 25   8, 22   7, 21   20     7   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 20   5, 19   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, REMBERTOWSKA FORT VIIIA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 10   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25       

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26       
Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22, 11   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         3, 16, 30     23  
Luty  11, 25         13, 27     20  
Marzec  11, 25         13, 27      v 
Kwiecień  8, 20         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20         8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17         5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18         6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             23  
Luty  11, 25             20  
Marzec  11, 25              v 
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            21   
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            19   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROCHA KOWALSKIEGO 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROJNA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROKIETNICKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROKIETNICKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7        

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4        
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4        
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27        
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24        
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22        
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14        

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12        
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROKIETNICKA 5C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROKIETNICKA 5D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROKIETNICKA 5E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROKIETNICKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7  7  7        

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4        

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 4  4  4        

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 27   1, 27        v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 27  27  27        

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 24  24  24        

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 22  22  22        

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 19  19  19        

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 16  16  16        

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14        

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 12  12  12        

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROKIETNICKA 8 /  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

             

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

            v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

             

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   3, 30, 9, 23   4, 17, 31     16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   27, 6, 20   14, 28     13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   27, 6, 20   14, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   24, 3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   22, 15, 29   2, 9, 16, 23, 30    30   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   19, 12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   17, 10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   14, 7, 21   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   11, 4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   6, 14, 27   7, 15, 21, 28    28   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   4, 11, 24   12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 107A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 113  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         4, 17, 31     16  
Luty  8, 22         14, 28     13  
Marzec  8, 22         14, 28       
Kwiecień  5, 19         4, 11, 18, 25      v 
Maj  4, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  14, 28         6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29         7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  13, 28         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 12,12A,14,16/LODOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  4  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   2, 30    

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  27   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  25   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  22  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  19   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  17   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  15   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 121  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 121  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7        
Luty  8, 22   4  4  4        
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27        
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12        
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7  4, 17, 31     16  
Luty  8, 22   4  4  4  14, 28     13  
Marzec  8, 22   4  4  4  14, 28       
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27   4, 11, 18, 25      v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   19  19  19  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   12  12  12  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  13, 28   9  9  9  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25         4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  1, 8, 15, 22         7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
       2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  7, 14, 22, 28         6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30         1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23   

Wrzesień  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29         7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  6, 13, 20, 28         5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7      16  
Luty  8, 22   4  4  4      13  
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27     31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12     29   
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 17, 31     16  

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28     13  
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28       
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30    31   

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 130  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   7  7  7  4, 17, 31     16  
Luty  1, 8, 15, 22   4  4  4  14, 28     13  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   4  4  4  14, 28       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   1, 27   1, 27   1, 27   4, 11, 18, 25      v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 27  27  27  2, 9, 16, 23, 30    31   

Czerwiec  7, 14, 22, 28   24  24  24  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 12, 19, 26   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   19  19  19  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 11, 18, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   12  12  12  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  6, 13, 20, 28   9  9  9  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 133  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7      16  
Luty  8, 22   4  4  4      13  
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27     31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12     29   
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 133A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7      16  
Luty  8, 22   4  4  4      13  
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27     31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12     29   
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 134  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7  4, 17, 31     16  
Luty  8, 22   4  4  4  14, 28     13  
Marzec  8, 22   4  4  4  14, 28       
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27   4, 11, 18, 25      v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   19  19  19  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   12  12  12  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  13, 28   9  9  9  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 134 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25  4    v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30  2, 30   31   

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27  27     
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25  25     
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29  22    v 
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26  19     
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
17     

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28  15  29   
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 135  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7      16  
Luty  8, 22   4  4  4      13  
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27     31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12     29   
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 137/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7  4, 17, 31     16  
Luty  8, 22   4  4  4  14, 28     13  
Marzec  8, 22   4  4  4  14, 28       
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27   4, 11, 18, 25      v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   19  19  19  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   12  12  12  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  13, 28   9  9  9  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7      16  
Luty  8, 22   4  4  4      13  
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27     31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12     29   
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             16  
Luty  8, 22             13  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            31   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            29   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7      16  
Luty  8, 22   4  4  4      13  
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27     31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12     29   
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 17, 31     16  

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28     13  
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28       
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30    31   

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 153/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7      16  
Luty  8, 22   4  4  4      13  
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27     31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12     29   
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 153A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             16  
Luty  8, 22             13  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            31   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            29   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 153A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 16/RYNEKŁAZARSKI  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 20         7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 20         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 17, 30         4, 11, 18, 25      v 
Maj  15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  12, 26         6, 13, 21, 27       
Lipiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Sierpień  7, 21         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 18         5, 12, 19, 26       
Październik  2, 16, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  14, 27         7, 15, 21, 28       
Grudzień  11, 24         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30     2, 8, 15, 22, 29           
Luty  6, 13, 20, 27     5, 12, 19, 26           
Marzec  6, 13, 20, 27     5, 12, 19, 26           
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
   2, 9, 16, 23, 29          v 

Maj  8, 15, 22, 29     7, 14, 21, 28           
Czerwiec  5, 12, 19, 26     4, 11, 18, 25           
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
   2, 9, 16, 23, 30           

Sierpień  7, 14, 21, 28     6, 13, 20, 27          v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25     3, 10, 17, 24           
Październik  2, 9, 16, 23, 30     1, 8, 15, 22, 29           
Listopad  6, 14, 20, 27     5, 13, 19, 26           
Grudzień  4, 11, 18, 24     3, 10, 17, 23, 

31  
          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      30   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      28   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 22/22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7     10 16  
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4     7 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4     7   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27      4  v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27     2, 30    
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24     27   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22     25   

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19     22   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16     19   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14     17   
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12     15   
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9     12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 2A,4,6/LODOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  4  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   2, 30    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  27   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  25   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  22  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  19   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  17   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  15   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 17, 31     16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   14, 28     13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   14, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30    30   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    28   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         4, 17, 31     16  
Luty  6, 20         14, 28     13  
Marzec  6, 20         14, 28       
Kwiecień  3, 17, 30         4, 11, 18, 25      v 
Maj  15, 29         2, 9, 16, 23, 30    30   
Czerwiec  12, 26         6, 13, 21, 27       
Lipiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Sierpień  7, 21         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 18         5, 12, 19, 26       
Październik  2, 16, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  14, 27         7, 15, 21, 28    28   
Grudzień  11, 24         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  4, 17, 31     16  
Luty  6, 20   4  4  4  14, 28     13  
Marzec  6, 20   4  4  4  14, 28       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   4, 11, 18, 25      v 
Maj  15, 29   27  27  27  2, 9, 16, 23, 30    30   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  6, 13, 21, 27       
Lipiec  10, 24   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Sierpień  7, 21   19  19  19  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  14, 27   12  12  12  7, 15, 21, 28    28   
Grudzień  11, 24   9  9  9  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             16  
Luty  6, 20             13  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            30   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            28   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   3, 9, 16, 23, 30         
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27         
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 10, 17, 24, 

30  
 4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30    30   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   5, 12, 19, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 14, 21, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   6, 14, 20, 27   7, 15, 21, 28    28   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   4, 11, 18, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 5/7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 5, 11, 18, 25, 
14, 21, 28, 3, 9, 
16, 23, 30  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 4, 
11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 30  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 6, 13, 20, 
27, 8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  27   

Lipiec  8, 5, 12, 19, 26, 
1, 15, 22, 29, 3, 
10, 17, 24, 31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
5, 12, 19, 26, 7, 
14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28, 2, 9, 
16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  17   



 

2 
 

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
4, 12, 18, 25, 6, 
14, 20, 27  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 2, 
9, 16, 21, 30, 4, 
11, 18, 24  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7  4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 4  4  4  7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4  7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 19  19  19  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14  3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12  7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9  5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30             16  
Luty  6, 13, 20, 27             13  
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29            30   
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27            28   
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7      16  
Luty  8, 22   4  4  4      13  
Marzec  8, 22   4  4  4        
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27     31   
Czerwiec  14, 28   24  24  24        
Lipiec  12, 26   22  22  22        
Sierpień  9, 23   19  19  19        
Wrzesień  6, 20   16  16  16        
Październik  4, 18   14  14  14        
Listopad  2, 16, 29   12  12  12     29   
Grudzień  13, 28   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             16  
Luty  8, 22             13  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            31   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            29   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROMANA DMOWSKIEGO 97/99  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24              v 
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, ROSNOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ROSNOWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RÓŻYCZKOWA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RÓŻYCZKOWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RÓŻYCZKOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RÓŻYCZKOWA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     25  
Luty  1, 15         14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RUDNICZE 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      18  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      15  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     28   

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     26   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RUDNICZE 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 15, 29     18  

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  12, 26       
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28    28  v 

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RUDNICZE 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RUDNICZE 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RUDNICZE 7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RUDNICZE 7/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RUDNICZE 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 18 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 29/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 41A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 42/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 42/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         2, 15, 29     18  
Luty  4, 18         12, 26     15  
Marzec  4, 18         12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27         7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25         5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 44 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         2, 15, 29     18  
Luty  4, 18         12, 26     15  
Marzec  4, 18         12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27         7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25         5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         2, 15, 29     18  
Luty  4, 18         12, 26     15  
Marzec  4, 18         12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27         7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25         5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYBNICKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  7, 14, 21, 28         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 14, 20, 27         5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 11, 18, 24         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  2, 15, 29     14  
Luty  6, 20   6  6  6  12, 26     11  
Marzec  6, 20   6  6  6  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   29  29  29  7, 14, 21, 28    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   24  24  24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   21  21  21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   14  14  14  5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 10B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9        
Luty  6, 20   6  6  6        
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29        
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14        
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 12,14,16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    18  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 13-15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 11, 25, 5, 18   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 8, 22, 1, 15   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 8, 22, 1, 15, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 19, 12, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26  4  18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 17, 31, 10, 
24  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

2, 30   16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 14, 28, 7, 22   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  13   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 12, 26, 5, 19   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  11   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 9, 23, 2, 17, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 20, 13, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

19  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 18, 11, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   4, 11, 18, 25  17  3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 16, 29, 8, 22   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29  15  28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 13, 28, 6, 20   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 17-21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 18,20,22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    18  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   5, 11, 18, 25       
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 20, 27       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 23,25,27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    18  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 29-33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       5, 18     14  

Luty  5, 7, 14, 21, 28, 
4, 11, 18, 25  

       1, 15     11  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 15, 29       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26       

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31  

  16  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26       

Sierpień  6, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29    15   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   9  9  9  2, 15, 29     14  
Luty  1, 8, 15, 22   6  6  6  12, 26     11  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   6  6  6  12, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   3, 30   3, 30   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 29  29  29  7, 14, 21, 28    16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   26  26  26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  5, 12, 19, 26   24  24  24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   21  21  21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   18  18  18  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25   16  16  16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   14  14  14  5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  6, 13, 20, 28   11  11  11  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 37AC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    18  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 39ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      24 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      21 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      21   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      18  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      16  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      13   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      11   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      8   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      5   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      3, 31    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      28   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15, 8   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30, 9   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 41AC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    18  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  1, 8, 15, 22         5, 12, 19, 26       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
       7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28         4, 11, 18, 25       
Lipiec  5, 12, 19, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27         3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29         5, 13, 19, 26       
Grudzień  6, 13, 20, 28         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   9  9  9  5, 11, 18, 25       
Luty  1, 8, 15, 22   6  6  6  1, 8, 15, 22       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   6  6  6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  7, 14, 22, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 12, 19, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 11, 18, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  6, 13, 20, 28   11  11  11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYCERSKA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   9  9  9      14  
Luty  15, 5, 19   6  6  6      11  
Marzec  5, 19   6  6  6        
Kwiecień  2, 16, 29   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  14, 28   29  29  29     16   
Czerwiec  11, 25   26  26  26        
Lipiec  9, 23   24  24  24        
Sierpień  17, 6, 20   21  21  21        
Wrzesień  3, 17   18  18  18        
Październik  1, 15, 29   16  16  16        
Listopad  13, 26   14  14  14     15   
Grudzień  10, 23   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYNARZEWSKA /BRZEŹNICKA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYNARZEWSKA 3-3C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     16 21  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     13 18  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     13   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     10  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     8   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     5  v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      3, 31   v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     28   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     25   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     23   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     20   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYNARZEWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    22 21  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    19 18  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    19   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    16  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  14   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11  v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  3   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    26   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYNARZEWSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYNARZEWSKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYSZARDA BERWIŃSKIEGO 2/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         5, 11, 18, 25       
Luty  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22       
Marzec  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 13, 20, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  3, 10, 17, 24         7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 12, 19, 26         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  7, 14, 21, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 12, 18, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RYSZARDA BERWIŃSKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7  7  7  5, 11, 18, 25       

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 4  4  4  1, 8, 15, 22       

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4  1, 8, 15, 22, 29       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26       

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 27  27  27  4, 10, 17, 24, 
31  

    v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 24  24  24  7, 14, 22, 28       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 22  22  22  5, 12, 19, 26       

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 16  16  16  6, 13, 20, 27       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14  4, 11, 18, 25       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 12  12  12  2, 8, 16, 22, 29       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  9  9  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     19   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     19   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21   4  4  4  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18         6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18         6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25         6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 23B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             24  
Luty  4, 18             21  
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27            21   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            19   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 23C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     19   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     19   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             24  
Luty  4, 18             21  
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27            21   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            19   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 8/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, RZEPIŃSKA 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 1/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         7, 21     24  
Luty  12, 26         4, 18     21  
Marzec  12, 26         4, 18      v 
Kwiecień  9, 23         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21         6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18         3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22         7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19         4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 37/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         7, 21     24  
Luty  12, 26         4, 18     21  
Marzec  12, 26         4, 18      v 
Kwiecień  9, 23         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21         6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18         3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22         7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19         4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 
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METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SASANKOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 19A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 23/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 27/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 34 C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 34A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 34B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SĄSIEDZKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 8  7, 14, 21, 28   9      15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5  4, 11, 18, 25   6      12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5  4, 11, 18, 25   6        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 28  6, 13, 20, 27   29     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 25  3, 10, 17, 24   26       v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 23  1, 8, 15, 22, 29   24        

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 20  5, 12, 19, 26   21        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 17  2, 9, 16, 23, 30   18        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 15  7, 14, 21, 28   16        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 13  4, 12, 18, 25   14     21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 10  2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29         5, 11, 18, 25       
Luty  5, 12, 19, 26         1, 8, 15, 22       
Marzec  5, 12, 19, 26         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29         5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 14, 21, 28         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 11, 18, 25         7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30         5, 12, 19, 26       
Sierpień  6, 13, 20, 27         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 10, 17, 24         6, 13, 20, 27       
Październik  1, 8, 15, 22, 29         4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 13, 19, 26         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
       6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 4/1,2,3,5,6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 18     15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 15     12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 15, 29       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26       

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28      v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26       

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7      15  
Luty  5, 19   4  4  4      12  
Marzec  5, 19   4  4  4        
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  14, 28   27  27  27     23   
Czerwiec  11, 25   24  24  24        
Lipiec  9, 23   22  22  22        
Sierpień  6, 20   19  19  19        
Wrzesień  3, 17   16  16  16        
Październik  1, 15, 29   14  14  14        
Listopad  13, 26   12  12  12     21   
Grudzień  10, 23   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             15  
Luty  5, 19             12  
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28            23   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            21   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 5/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7      15  
Luty  5, 19   4  4  4      12  
Marzec  5, 19   4  4  4        
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  14, 28   27  27  27     23   
Czerwiec  11, 25   24  24  24        
Lipiec  9, 23   22  22  22        
Sierpień  6, 20   19  19  19        
Wrzesień  3, 17   16  16  16        
Październik  1, 15, 29   14  14  14        
Listopad  13, 26   12  12  12     21   
Grudzień  10, 23   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 5B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             15  
Luty  5, 19             12  
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28            23   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            21   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 5C/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7      15  
Luty  5, 19   4  4  4      12  
Marzec  5, 19   4  4  4        
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  14, 28   27  27  27     23   
Czerwiec  11, 25   24  24  24        
Lipiec  9, 23   22  22  22        
Sierpień  6, 20   19  19  19        
Wrzesień  3, 17   16  16  16        
Październik  1, 15, 29   14  14  14        
Listopad  13, 26   12  12  12     21   
Grudzień  10, 23   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7  5, 18     15  
Luty  5, 19   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  5, 19   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  14, 28   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  23   

Czerwiec  11, 25   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  9, 23   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  6, 20   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 17   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 15, 29   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  13, 26   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    21   
Grudzień  10, 23   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7  5, 18     15  
Luty  5, 19   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  5, 19   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  14, 28   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  23   

Czerwiec  11, 25   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  9, 23   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  6, 20   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 17   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 15, 29   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  13, 26   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    21   
Grudzień  10, 23   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SEBASTIANA KLONOWICA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 16, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  14, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  9, 23   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 17   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  13, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  10, 23   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 9  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6  6, 13, 20, 27       
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   29  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   26  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 16  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   14  6, 14, 20, 27       
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   11  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 11 /3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 11/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     23  
Luty  6, 20         13, 27     20  
Marzec  6, 20         13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 15/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 17/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 19/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 23/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 3/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   11, 25   10, 24   23  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  6, 20   8, 22   7, 21   20  6, 13, 20, 27       
Marzec  6, 20   8, 22   7, 21   20  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 19   4, 18   17  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   4, 17, 31   2, 16, 30   15  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  12, 26   14, 28   13, 27   12  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  10, 24   12, 26   11, 25   10  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   9, 23   8, 22   7  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   6, 20   5, 19   4  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   4, 18   3, 17, 31   2, 30   2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   2, 16, 29   15, 28   27  6, 14, 20, 27       
Grudzień  11, 24   13, 28   12, 27   24  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  6, 20   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Marzec  6, 20   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27       
Grudzień  11, 24   11  11  11  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     23  
Luty  6, 20         13, 27     20  
Marzec  6, 20         13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 38A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 43A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 8/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SENATORSKA 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   6  6  6  13, 27     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   29  29  29  8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   14  14  14  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   14  14        
Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   11  11        
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   11  11        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   8  8       v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 6  6        

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   3  3       v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   26  26        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   23  23        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   21  21        
Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   18  18        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

          12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          4   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

          27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14      15  
Luty  5, 19   11  11  11      12  
Marzec  5, 19   11  11  11        
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8       v 
Maj  14, 28   6  6  6        
Czerwiec  11, 25   3  3  3     4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 20   26  26  26        
Wrzesień  3, 17   23  23  23        
Październik  1, 15, 29   21  21  21        
Listopad  13, 26   18  18  18        
Grudzień  10, 23   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22, 5, 11, 18, 
25, 2, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 19, 1, 8, 15, 
22, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  5, 19, 1, 8, 15, 
22, 29, 12, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  2, 16, 29, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  14, 28, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  11, 25, 7, 14, 
22, 28, 4, 18  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  9, 23, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 20, 2, 9, 17, 
23, 30, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 17, 6, 13, 20, 
27, 10, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 15, 29, 4, 11, 
18, 25, 8, 22  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  13, 26, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 19  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  10, 23, 6, 13, 
20, 28, 3, 17, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 17 E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14      15  
Luty  5, 19   11  11  11      12  
Marzec  5, 19   11  11  11        
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8       v 
Maj  14, 28   6  6  6        
Czerwiec  11, 25   3  3  3     4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 20   26  26  26        
Wrzesień  3, 17   23  23  23        
Październik  1, 15, 29   21  21  21        
Listopad  13, 26   18  18  18        
Grudzień  10, 23   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14        
Luty  5, 19   11  11  11        
Marzec  5, 19   11  11  11        
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8       v 
Maj  14, 28   6  6  6        
Czerwiec  11, 25   3  3  3        
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 20   26  26  26        
Wrzesień  3, 17   23  23  23        
Październik  1, 15, 29   21  21  21        
Listopad  13, 26   18  18  18        
Grudzień  10, 23   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 17C  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11, 25   10, 24   14        
Luty  5, 19   8, 22   7, 21   11        
Marzec  5, 19   8, 22   7, 21   11        
Kwiecień  2, 16, 29   5, 19   4, 18   8       v 
Maj  14, 28   4, 17, 31   2, 16, 30   6        
Czerwiec  11, 25   14, 28   13, 27   3       v 
Lipiec  9, 23   12, 26   11, 25   1, 29         
Sierpień  6, 20   9, 23   8, 22   26        
Wrzesień  3, 17   6, 20   5, 19   23        
Październik  1, 15, 29   4, 18   3, 17, 31   21        
Listopad  13, 26   2, 16, 29   15, 28   18        
Grudzień  10, 23   13, 28   12, 27   16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 17D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11, 25   10, 24   16        
Luty  5, 19   8, 22   7, 21   13        
Marzec  5, 19   8, 22   7, 21   13        
Kwiecień  2, 16, 29   5, 19   4, 18   10       v 
Maj  14, 28   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  11, 25   14, 28   13, 27   5       v 
Lipiec  9, 23   12, 26   11, 25   3, 31         
Sierpień  6, 20   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  3, 17   6, 20   5, 19   25        
Październik  1, 15, 29   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  13, 26   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  10, 23   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 18  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     15  
Luty  5, 19         4, 18     12  
Marzec  5, 19         4, 18       
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23         9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 20  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 22  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 23  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   14  14  14        
Luty  5, 12, 19, 26   11  11  11        
Marzec  5, 12, 19, 26   11  11  11        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   8  8  8       v 
Maj  7, 14, 21, 28   6  6  6        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   3  3  3        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 13, 20, 27   26  26  26        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   23  23  23        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   21  21  21        
Listopad  5, 13, 19, 26   18  18  18        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     15  
Luty  5, 19         4, 18     12  
Marzec  5, 19         4, 18       
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23         9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 25/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     15  
Luty  5, 19         4, 18     12  
Marzec  5, 19         4, 18       
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23         9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 27  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     15  
Luty  5, 19         4, 18     12  
Marzec  5, 19         4, 18       
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23         9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 32  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 14  10, 24   3, 16, 30   7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 11  7, 21   13, 27   4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 11  7, 21   13, 27   4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 8  4, 18   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6  2, 16, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3  13, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 1, 29   11, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 26  8, 22   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 23  5, 19   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 21  3, 17, 31   9, 23   7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 18  15, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 16  12, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 36,38,40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 43  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

             

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

             

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

            v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

             

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

             

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

             

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

             

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

             

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

             

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

             

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 45  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 47  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   14  14  14      15  
Luty  5, 12, 19, 26   11  11  11      12  
Marzec  5, 12, 19, 26   11  11  11        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   8  8  8       v 
Maj  7, 14, 21, 28   6  6  6        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   3  3  3     4   
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 13, 20, 27   26  26  26        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   23  23  23        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   21  21  21        
Listopad  5, 13, 19, 26   18  18  18        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 49  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 9  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 30   1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   29  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   18  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   14  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   11  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24    4  v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIELSKA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    5, 11, 18, 25   14  14      15  
Luty    1, 8, 15, 22   11  11      12  
Marzec    1, 8, 15, 22, 29   11  11        
Kwiecień    5, 12, 19, 26   8  8       v 
Maj    4, 10, 17, 24, 

31  
 6  6        

Czerwiec    7, 14, 22, 28   3  3     4  v 
Lipiec    5, 12, 19, 26   1, 29   1, 29         
Sierpień    2, 9, 17, 23, 30   26  26        
Wrzesień    6, 13, 20, 27   23  23        
Październik    4, 11, 18, 25   21  21        
Listopad    2, 8, 16, 22, 29   18  18        
Grudzień    6, 13, 20, 28   16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 4, 31   4, 31   4, 31   7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 28  28  28  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 28  28  28  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 25  25  25  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 23  23  23  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 21  21  21  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 18  18  18  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 16  16  16  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 12  12  12  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 10  10  10  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 7  7  7  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 5  5  5  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 12-22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  1, 15   28  28  28      19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28       v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25        
Maj  10, 24   23  23  23        
Czerwiec  7, 22   21  21  21     7   
Lipiec  5, 19   18  18  18        
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16        
Wrzesień  13, 27   12  12  12        
Październik  11, 25   10  10  10        
Listopad  8, 22   7  7  7        
Grudzień  6, 20   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  1, 15   28  28  28      19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28       v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25        
Maj  10, 24   23  23  23        
Czerwiec  7, 22   21  21  21     7   
Lipiec  5, 19   18  18  18        
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16        
Wrzesień  13, 27   12  12  12        
Październik  11, 25   10  10  10        
Listopad  8, 22   7  7  7        
Grudzień  6, 20   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  18, 4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  19, 4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  1, 15   28  28  28      19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28       v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25        
Maj  10, 24   23  23  23        
Czerwiec  7, 22   21  21  21     7   
Lipiec  5, 19   18  18  18        
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16        
Wrzesień  13, 27   12  12  12        
Październik  11, 25   10  10  10        
Listopad  8, 22   7  7  7        
Grudzień  6, 20   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  1, 15   28  28  28      19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28       v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25        
Maj  10, 24   23  23  23        
Czerwiec  7, 22   21  21  21     7   
Lipiec  5, 19   18  18  18        
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16        
Wrzesień  13, 27   12  12  12        
Październik  11, 25   10  10  10        
Listopad  8, 22   7  7  7        
Grudzień  6, 20   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 28-30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 40-44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 46-48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 4B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERADZKA 4C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  1, 15   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   21  21  21  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  5, 19   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   5  5  5  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8     22 14  
Luty  13, 27   5  5  5     19 11  
Marzec  13, 27   5  5  5     19   
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29      16   
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25     11   
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23     9   
Sierpień  14, 28   20  20  20     6   
Wrzesień  11, 25   17  17  17     3   
Październik  9, 23   15  15  15     1, 29    
Listopad  6, 20   13  13  13     26   
Grudzień  4, 18   10  10  10     23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 14/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 17, 31     14  
Luty  13, 27         14, 28     11  
Marzec  13, 27         14, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 20-26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25              v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30               
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 8, 22   7, 21   9  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 14, 21, 28   5, 19   4, 18   6  7, 14, 21, 28       
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 19   4, 18   6  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   14, 28   13, 27   29  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  6, 13, 21, 27   11, 25   10, 24   26  6, 13, 21, 27       
Lipiec  4, 11, 18, 25   9, 23   8, 22   24  4, 11, 18, 25       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 20   5, 19   21  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 17   2, 16, 30   18  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 15, 29   14, 28   16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  7, 15, 21, 28   13, 26   12, 25   14  7, 15, 21, 28       
Grudzień  5, 12, 19, 27   10, 23   9, 21   11  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 28/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 28/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            14  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            13   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 8  8  8      14  

Luty  7, 14, 21, 28   5  5  5      11  
Marzec  7, 14, 21, 28   5  5  5        
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   28  28  28     14   
Czerwiec  6, 13, 21, 27   25  25  25        
Lipiec  4, 11, 18, 25   23  23  23        
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   20  20  20        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   17  17  17        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 15  15  15        

Listopad  7, 15, 21, 28   13  13  13     13   
Grudzień  5, 12, 19, 27   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            14  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            13   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SIERAKOWSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  4, 17, 31     14  
Luty  13, 27   5  5  5  14, 28     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  14, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13  13  13  7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 15  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 16  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25       

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 17  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 18  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 19  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 20  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  6, 13, 20, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 13, 20, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 10  10  10  5, 12, 19, 26       

Maj  8, 15, 22, 29   8  8  8  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  5, 12, 19, 26   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       

Sierpień  7, 14, 21, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 14, 20, 27   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 11, 18, 24   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 21  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 22  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 23  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 26  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 27  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 29  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 31/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 33  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 35  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKALNA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16        
Luty  13, 27   13  13  13        
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8        
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20        
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKRAJNA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKRAJNA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24       v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22     3   
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8        
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKRYTA 13-14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29  17  4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26  15  2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SKRYTA 2-11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 6, 13, 20, 
27, 1, 8, 15, 22, 
4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  19   

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   17  v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  14  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 22, 
29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  12   

Sierpień  19, 7, 14, 21, 
28, 2, 9, 17, 23, 
30, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  9   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  6   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29  17  4   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26  15  2, 29    

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 1/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         2, 15, 29     15  
Luty  6, 20         12, 26     12  
Marzec  6, 20         12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26         4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27         5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24         10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 10/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26            5   
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 10B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24     5   
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 12A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 12A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24     5   
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 15B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 16/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24     5   
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 16A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 16A/2, 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24     5   
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 17/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 17/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 17/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 17/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         3, 16, 30     21  
Luty  5, 19         13, 27     18  
Marzec  5, 19         13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17         4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26         6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 17/5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 17B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 11        

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   8        

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   8        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5       v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   4, 31         

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   28       v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   26        

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   23        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   20        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 18        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   16        

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7     16 15  
Luty  6, 20   4  4  4     13 12  
Marzec  6, 20   4  4  4     13   
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27      10  v 
Maj  15, 29   27  27  27     8   
Czerwiec  12, 26   24  24  24     5   
Lipiec  10, 24   22  22  22     3, 31    
Sierpień  7, 21   19  19  19     28   
Wrzesień  4, 18   16  16  16     25   
Październik  2, 16, 30   14  14  14     23   
Listopad  14, 27   12  12  12     20   
Grudzień  11, 24   9  9  9     18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 21/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             21  
Luty  5, 19             18  
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25            5   
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 21/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 22/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 24 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 24/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         3, 16, 30     21  
Luty  5, 19         13, 27     18  
Marzec  5, 19         13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17         4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26         6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 24/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 25A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 27 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 27C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 19   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24     5   
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             21  
Luty  5, 19             18  
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25            5   
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 35 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22               
Luty  5, 19               
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 35/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         3, 16, 30     21  
Luty  5, 19         13, 27     18  
Marzec  5, 19         13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17         4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26         6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             21  
Luty  14, 28             18  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21            5   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 40A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11        
Luty  14, 28   8  8  8        
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 42A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22               
Luty  5, 19               
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11  11  11      21  
Luty  5, 19   8  8  8      18  
Marzec  5, 19   8  8  8        
Kwiecień  2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  9, 23   26  26  26        
Sierpień  6, 20   23  23  23        
Wrzesień  3, 17   20  20  20        
Październik  1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  13, 26   16  16  16        
Grudzień  10, 23   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 48/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 48A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 53A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 53B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 54  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 54A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 55/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 55/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 56B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 11        

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   8        
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   8        
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5       v 
Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   4, 31         

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   28       v 
Lipiec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   26        
Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   23        
Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   20        
Październik  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 18        

Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   16        
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 56B/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             21  
Luty  14, 28             18  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21            5   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 57  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 59  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             21  
Luty  14, 28             18  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21            5   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 5A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20         5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27         5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 5A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   4  4  4  13, 27     18  
Marzec  14, 28   4  4  4  13, 27       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   27  27  27  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   24  24  24  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   14  14  14  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   12  12  12  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   9  9  9  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 5B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 63  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 63A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 65  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28     5   
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 67  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     16 21  

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     13 18  
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     13   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     10  v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     5  v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      3, 31   v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     28   
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     25   
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     23   

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     20   
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 7/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24     5   
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁONECZNA 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25    5   
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 16/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 17, 31     18  
Luty  13, 27         14, 28     15  
Marzec  13, 27         14, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 16A/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             18  
Luty  13, 27             15  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            4   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 18/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             18  
Luty  13, 27             15  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            4   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             18  
Luty  13, 27             15  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            4   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 20/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 30A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SŁOWICZA 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     6   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   11, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  4, 11, 18, 25   8, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  4, 11, 18, 25   8, 22   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 19   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   8        
Czerwiec  3, 10, 17, 24   14, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   12, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   9, 23   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 20   5, 12, 19, 26   25        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 18   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 16, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   13, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             22  
Luty  11, 25             19  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17            6   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     6   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    6   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 4, 31   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   28  5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   28  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   23  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   21  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   18  2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 10  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   5  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 15/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    6   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 3, 9, 16, 23, 
30, 5, 11, 18, 
25, 7, 14, 28  

       2, 8, 15, 22, 29    17 22  

Luty  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 4, 11, 
18, 25  

       5, 12, 19, 26    14 19  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    14   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

       2, 9, 16, 23, 29    11  v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

       7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  9   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

       4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  6   

Lipiec  22, 3, 10, 17, 
24, 31, 5, 12, 
19, 26, 1, 8, 15, 
29  

       2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  4   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30, 5, 
12, 19, 26  

       6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  1, 29    

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

       3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  26   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

       1, 8, 15, 22, 29    24   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

       5, 13, 19, 26    21   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

       3, 10, 17, 23, 
31  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29, 
7, 14, 21, 28  

  17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26, 4, 
11, 18, 25  

  14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26, 4, 
11, 18, 25  

  14   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29, 
1, 8, 15, 20, 27  

  11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 17, 
24, 31, 7, 14, 
21, 28, 6, 13, 
20, 27  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
16, 23, 30, 1, 8, 
15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27, 5, 
12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 6, 13, 3, 
10, 17, 24, 2, 9, 
16, 23, 30  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29, 
7, 14, 21, 28  

  24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26, 4, 
12, 18, 25  

  21   



 

2 
 

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31, 2, 9, 16, 21, 
30  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 18,20,22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 3, 9, 16, 23, 
30, 5, 11, 18, 
25, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    17 22  

Luty  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 4, 11, 
18, 25  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27   5, 12, 19, 26    14 19  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27   5, 12, 19, 26    14   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 10, 24   2, 9, 16, 23, 29  4  11  v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 8, 22   7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

2, 30   9  v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 19   4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

27  6   

Lipiec  22, 3, 10, 17, 
24, 31, 5, 12, 
19, 26, 1, 8, 15, 
29  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

25  4  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30, 5, 
12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 14, 28   6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

22  1, 29    

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 11, 25   3, 10, 17, 24, 6, 
13  

19  26   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29  17  24   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 6, 20   5, 13, 19, 26  15  21   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    14   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   11, 25   10, 24   16  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  11, 25   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20   5, 19   4, 18   10  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   4, 17, 31   2, 16, 30   8  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   14, 28   13, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   12, 26   11, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  12, 26   9, 23   8, 22   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   6, 20   5, 19   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   4, 18   3, 17, 31   23  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   2, 16, 29   15, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   13, 28   12, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31        v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  4, 11, 18, 25   28  28  28        
Marzec  4, 11, 18, 25   28  28  28        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   25  25  25       v 
Maj  6, 13, 20, 27   23  23  23        
Czerwiec  3, 10, 17, 24   21  21  21        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   18  18  18        
Sierpień  5, 12, 19, 26   16  16  16        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   12  12  12        
Październik  7, 14, 21, 28   10  10  10        
Listopad  4, 12, 18, 25   7  7  7        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   11, 25   10, 24   16        
Luty  4, 11, 18, 25   8, 22   7, 21   13        
Marzec  4, 11, 18, 25   8, 22   7, 21   13        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 19   4, 18   10       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  3, 10, 17, 24   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 20   5, 19   25        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  4, 12, 18, 25   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 4, 31   4, 31   16  2, 8, 15, 22, 29    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 28  28  13  5, 12, 19, 26    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 28  28  13  5, 12, 19, 26    14   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 25  25  10  2, 9, 16, 23, 29    11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 23  23  8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 21  21  5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 18  18  3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 16  16  28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 12  12  25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 10  10  23  1, 8, 15, 22, 29    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 7  7  20  5, 13, 19, 26    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 5  5  18  3, 10, 17, 23, 
31  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     6   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    6   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     6   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMARDZEWSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    14   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     6   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             22  
Luty  11, 25             19  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17            6   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 18         5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 18         5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  1, 15, 27         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  13, 27         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25         5, 13, 19, 26       
Grudzień  9, 21         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 16, 30   10, 24   16  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 18   13, 27   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 18   13, 27   7, 21   13  5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  1, 15, 27   10, 24   4, 18   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  13, 27   8, 22   2, 16, 30   8  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  10, 24   5, 19   13, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   3, 17, 31   11, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  5, 19   14, 28   8, 22   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   11, 25   5, 19   25  3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   9, 23   3, 17, 31   23  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   6, 20   15, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  9, 21   4, 18   12, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SMOLUCHOWSKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   7, 14, 21, 28       

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26       
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5        
Luty  13, 27   1  1  1        
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             22  
Luty  13, 27             19  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            17   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            16   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             22  
Luty  13, 27             19  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            17   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            16   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         7, 21     22  
Luty  13, 27         4, 18     19  
Marzec  13, 27         4, 18      v 
Kwiecień  10, 24         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22         6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19         3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23         7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20         4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         7, 21     22  
Luty  13, 27         4, 18     19  
Marzec  13, 27         4, 18      v 
Kwiecień  10, 24         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22         6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19         3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23         7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20         4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 20B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Luty  13, 27         4, 11, 18, 25       
Marzec  13, 27         4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  10, 24         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19         3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23         7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20         4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 20C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             22  
Luty  13, 27             19  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            17   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            16   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         7, 21     22  
Luty  13, 27         4, 18     19  
Marzec  13, 27         4, 18      v 
Kwiecień  10, 24         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22         6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19         3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23         7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20         4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 5  7, 14, 21, 28       

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   1  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   1, 29   4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   26  1, 8, 15, 20, 27       

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   24  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   19  1, 8, 15, 22, 29      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 11  7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   6  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 34/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             22  
Luty  13, 27             19  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            17   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            16   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 39A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 39A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOBOTECKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24     17   
Czerwiec  5, 19   22  22  22        
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8     16   
Grudzień  4, 18   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 10  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 11  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 12  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 13  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 15  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 16  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Marzec  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27       
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 17  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 18  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 19  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 20  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 21  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 22  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 23  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 24  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 25  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 26  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 27  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 28  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 29  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 30  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 31  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 32  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 33  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 35  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 35/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         3, 16, 30     23  
Luty  11, 25         13, 27     20  
Marzec  11, 25         13, 27      v 
Kwiecień  8, 20         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20         8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17         5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18         6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  11, 25   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   28  28  28      23  
Luty  11, 25   25  25  25      20  
Marzec  11, 25   25  25  25       v 
Kwiecień  8, 20   20  20  20        
Maj  6, 20   20  20  20     21   
Czerwiec  3, 17   17  17  17        
Lipiec  1, 15, 29   15  15  15        
Sierpień  12, 26   12  12  12        
Wrzesień  9, 23   9  9  9        
Październik  7, 21   7  7  7        
Listopad  4, 18   4  4  4     19   
Grudzień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SOROKI 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             23  
Luty  11, 25             20  
Marzec  11, 25              v 
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            21   
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            19   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, SREBRNA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   15  15  15  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18   12  12  12  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   9  9  9  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   7  7  7  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   19  19  19  6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21   17  17  17  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         3, 16, 30     24  
Luty  4, 18         13, 27     21  
Marzec  4, 18         13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27         8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25         6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 7  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       24  
Luty  4, 18   26  26  26      21  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SREBRNA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     21  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STABLEWSKIEGO 17/LODOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KARWOWSKIEGO 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       2, 15, 29     16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       12, 26     13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       12, 26       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       7, 14, 21, 28    28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       4, 11, 18, 25       

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       6, 13, 20, 27       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       3, 10, 17, 24       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       5, 13, 19, 26    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KARWOWSKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7  7  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4  4  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4  4  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 27   1, 27   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   27  27  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   24  24  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   22  22  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   19  19  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   16  16  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   14  14  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   12  12  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 9  9  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KARWOWSKIEGO 16,18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 7  7  7  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 27   1, 27   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 27  27  27  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 24  24  24  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 22  22  22  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 19  19  19  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 16  16  16  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 12  12  12  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  9  9  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KARWOWSKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 9, 23, 4, 10, 
17, 24, 31, 14, 
21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      8 16  

Luty  6, 20, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      5 13  

Marzec  6, 20, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      5   

Kwiecień  3, 17, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      2, 29   v 

Maj  15, 29, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      28   

Czerwiec  12, 26, 6, 13, 
21, 27, 3, 10, 
17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      25   

Lipiec  8, 10, 24, 4, 11, 
18, 25, 1, 15, 
22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      23  v 

Sierpień  7, 21, 1, 8, 16, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      20   

Wrzesień  4, 18, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      17   

Październik  2, 16, 30, 3, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      15   

Listopad  14, 27, 7, 15, 
21, 28, 4, 12, 
18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      13   
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Grudzień  11, 24, 5, 12, 
19, 27, 2, 9, 16, 
21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KARWOWSKIEGO 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KARWOWSKIEGO 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 11, 25   10, 24   3, 16, 30      11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 8, 22   7, 21   13, 27      8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 8, 22   7, 21   13, 27      8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 19   4, 18   10, 24      5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22      4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 14, 28   13, 27   5, 19      28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 12, 26   11, 25   3, 17, 31      26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 9, 23   8, 22   14, 28      23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 20   5, 19   11, 25      20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 18   3, 17, 31   9, 23      18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 16, 29   15, 28   6, 20      16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 13, 28   12, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      28   
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      26   
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      23  v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      20   
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23      18   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  4, 31  16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    28 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30    23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27    21   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25    18   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29    16  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26    12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 15A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14        
Luty  11, 25   11  11  11        
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6        
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18        
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   11, 25   10, 24   3, 16, 30      11 16  
Luty  11, 25   8, 22   7, 21   13, 27      8 13  
Marzec  11, 25   8, 22   7, 21   13, 27      8   
Kwiecień  8, 20   5, 19   4, 18   10, 24      5  v 
Maj  6, 20   4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22      4, 31    
Czerwiec  3, 17   14, 28   13, 27   5, 19      28   
Lipiec  1, 15, 29   12, 26   11, 25   3, 17, 31      26   
Sierpień  12, 26   9, 23   8, 22   14, 28      23  v 
Wrzesień  9, 23   6, 20   5, 19   11, 25      20   
Październik  7, 21   4, 18   3, 17, 31   9, 23      18   
Listopad  4, 18   2, 16, 29   15, 28   6, 20      16   
Grudzień  2, 16, 30   13, 28   12, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 18/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 18/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 19/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 19/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 17, 31     16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28     13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30    31   

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  4, 10, 17, 24, 
31  

 14  4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 11  7, 14, 21, 28   11  7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11  7, 14, 21, 28   11  7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 8  4, 11, 18, 25   8  4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6  2, 9, 16, 23, 30   6  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3  6, 13, 21, 27   3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 29   4, 11, 18, 25   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 26  1, 8, 16, 22, 29   26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 23  5, 12, 19, 26   23  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 21  3, 10, 17, 24, 
31  

 21  3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 18  7, 15, 21, 28   18  7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 16  5, 12, 19, 27   16  5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30            21 14  
Luty  6, 13, 20, 27            18 11  
Marzec  6, 13, 20, 27            18   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
          15  v 

Maj  8, 15, 22, 29            13   
Czerwiec  5, 12, 19, 26            10   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
          8   

Sierpień  7, 14, 21, 28            5   
Wrzesień  4, 11, 18, 25            2, 30    
Październik  2, 9, 16, 23, 30            28   
Listopad  6, 14, 20, 27            25   
Grudzień  4, 11, 18, 24            21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 37A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 39A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  13   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 43,43A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 5, 11, 
18, 25, 2, 8, 15, 
22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  13, 27, 5, 1, 8, 
15, 22, 12, 19, 
26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  13, 27, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    15  v 

Maj  8, 22, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 
21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  5, 19, 7, 14, 22, 
28, 4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  3, 17, 31, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  14, 28, 6, 2, 9, 
17, 23, 30, 13, 
20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  11, 25, 6, 13, 
20, 27, 3, 10, 
17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  9, 23, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 22, 
29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  6, 20, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    25   



 

2 
 

Grudzień  4, 18, 6, 13, 20, 
28, 3, 10, 17, 
23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 44A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   24  4, 11, 18, 25  4  15  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   22  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   19  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  10   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   17  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   14  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  5  v 

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   11  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   9  3, 10, 17, 24, 
31  

17  28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   6  7, 15, 21, 28  15  25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 4  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty    5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  
Marzec    5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   
Kwiecień    2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15  v 
Maj    7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  13   

Czerwiec    4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec    2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień    6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień    3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik    1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad    5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień    3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 46-54  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25  4  15  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  10   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  5   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

17  28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28  15  25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28, 3, 9, 
16, 23, 30  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9, 23   5, 11, 18, 25       

Luty  11, 1, 8, 15, 22, 
4, 18, 25, 6, 13, 
20, 27  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 20   1, 8, 15, 22       

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 20   1, 8, 15, 22, 29       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 30  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 3, 17, 30   5, 12, 19, 26      v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 6, 13, 20, 
27, 8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 15, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 12, 26   7, 14, 22, 28       

Lipiec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29, 3, 
10, 17, 24, 31  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 10, 24   5, 12, 19, 26       

Sierpień  12, 2, 9, 17, 23, 
30, 5, 19, 26, 7, 
14, 21, 28  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 21   2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 18   6, 13, 20, 27      v 

Październik  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28, 2, 9, 
16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 16, 30   4, 11, 18, 25       
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Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
4, 12, 18, 25, 6, 
14, 20, 27  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 14, 27   2, 8, 16, 22, 29       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 2, 
9, 16, 21, 30, 4, 
11, 18, 24  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 11, 24   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 56 A-B,58-66  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 3, 17, 30   4, 11, 18, 25    15  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 14, 27   7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

          25 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          25   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          20   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          20  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          17   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          15   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

          12   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          9   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          7   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          4   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     28 15  
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25 12  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25   
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      20   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     17  v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     15   
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     12   
Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     9   
Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     7   
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     4   
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     28 15  

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25 12  
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      20   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     20  v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     17  v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     15   
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     12   
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     9   
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     7   

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     4   
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    28 15  
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    25 12  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    25   
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    20   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    7   
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    4   
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    28 15  

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    25 12  
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    25   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    20   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  20  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  9   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    7   

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    4   
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

       5, 11, 18, 25    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

       1, 8, 15, 22    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 15, 22, 29    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       5, 12, 19, 26    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       2, 8, 16, 22, 29    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       6, 13, 20, 28    2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 15 /KAWIARNIA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9  5, 11, 18, 25    28 15  

Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6  1, 8, 15, 22    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6  1, 8, 15, 22, 29    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 3, 30   5, 12, 19, 26    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31  

 7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 16  4, 11, 18, 25    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 14  2, 8, 16, 22, 29    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 11  6, 13, 20, 28    2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 15/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7        
Luty  12, 26   4  4  4        
Marzec  12, 26   4  4  4        
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27         
Maj  7, 21   27  27  27       v 
Czerwiec  4, 18   24  24  24        
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22        
Sierpień  13, 27   19  19  19        
Wrzesień  10, 24   16  16  16        
Październik  8, 22   14  14  14        
Listopad  5, 19   12  12  12        
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 15A,17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26  4  20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

2, 30   20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

19  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25  17  7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29  15  4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7  7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    28 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 4  4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    25 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    25   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    20   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 27  6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 24  3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 22  1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 19  5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 16  2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  9   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    7   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 12  4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    4   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    28 15  

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    25 12  
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    25   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    20   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  20  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  9   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    7   

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    4   
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 23/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7      15  
Luty  12, 26   4  4  4      12  
Marzec  12, 26   4  4  4        
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27         
Maj  7, 21   27  27  27     20  v 
Czerwiec  4, 18   24  24  24        
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22        
Sierpień  13, 27   19  19  19        
Wrzesień  10, 24   16  16  16        
Październik  8, 22   14  14  14        
Listopad  5, 19   12  12  12     18   
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 26 ,26B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    7  7, 14, 21, 28   9     28 15  
Luty    4  4, 11, 18, 25   6     25 12  
Marzec    4  4, 11, 18, 25   6     25   
Kwiecień    1, 27   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      20   
Maj    27  6, 13, 20, 27   29     20  v 
Czerwiec    24  3, 10, 17, 24   26     17  v 
Lipiec    22  1, 8, 15, 22, 29   24     15   
Sierpień    19  5, 12, 19, 26   21     12   
Wrzesień    16  2, 9, 16, 23, 30   18     9   
Październik    14  7, 14, 21, 28   16     7   
Listopad    12  4, 12, 18, 25   14     4   
Grudzień    9  2, 9, 16, 21, 30   11     2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       
Luty  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  9, 23   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26  4     
Maj  7, 21   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
2, 30     v 

Czerwiec  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28  27    v 
Lipiec  2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26  25     
Sierpień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30  22     
Wrzesień  10, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27  19     
Październik  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25  17     
Listopad  5, 19   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29  15     
Grudzień  3, 17, 31   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29       v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25            28 15  
Luty  1, 8, 15, 22            25 12  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29            25   
Kwiecień  5, 12, 19, 26            20   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
          20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28            17   
Lipiec  5, 12, 19, 26            15   
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30            12   
Wrzesień  6, 13, 20, 27            9   
Październik  4, 11, 18, 25            7   
Listopad  2, 8, 16, 22, 29            4   
Grudzień  6, 13, 20, 28            2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         5, 11, 18, 25       
Luty  12, 26         1, 8, 15, 22       
Marzec  12, 26         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  9, 23         5, 12, 19, 26       
Maj  7, 21         4, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Czerwiec  4, 18         7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24         6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22         4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         5, 11, 18, 25       
Luty  12, 26         1, 8, 15, 22       
Marzec  12, 26         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  9, 23         5, 12, 19, 26       
Maj  7, 21         4, 10, 17, 24, 
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    v 

Czerwiec  4, 18         7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24         6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22         4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     28 15  

Luty  18, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     15   

Sierpień  19, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7        
Luty  12, 26   4  4  4        
Marzec  12, 26   4  4  4        
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27         
Maj  7, 21   27  27  27       v 
Czerwiec  4, 18   24  24  24        
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22        
Sierpień  13, 27   19  19  19        
Wrzesień  10, 24   16  16  16        
Październik  8, 22   14  14  14        
Listopad  5, 19   12  12  12        
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 41/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21              v 
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7  5, 18     15  
Luty  12, 26   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  12, 26   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26       
Maj  7, 21   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  20  v 

Czerwiec  4, 18   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    18   
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 21   9  5, 11, 18, 25       
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 18   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 7, 14, 21, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28      v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   8, 22   24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 9, 21   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7      15  
Luty  12, 26   4  4  4      12  
Marzec  12, 26   4  4  4        
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27         
Maj  7, 21   27  27  27     20  v 
Czerwiec  4, 18   24  24  24        
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22        
Sierpień  13, 27   19  19  19        
Wrzesień  10, 24   16  16  16        
Październik  8, 22   14  14  14        
Listopad  5, 19   12  12  12     18   
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7  5, 18     15  
Luty  12, 26   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  12, 26   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26       
Maj  7, 21   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  20  v 

Czerwiec  4, 18   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    18   
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STEFANA RÓŻYCKIEGO 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STEFANA RÓŻYCKIEGO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STEFANA RÓŻYCKIEGO 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 26/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 18     17  

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 15     14  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 30A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 31/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 31A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 33A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             17  
Luty  13, 27             14  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            29   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            27   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 36A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 40A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 42A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 43A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 44 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 44/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 46A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 47/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 47/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 48A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, STĘSZEWSKA 54  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, STĘSZEWSKA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 18    23 17  
Luty  13, 27         1, 15     14  
Marzec  13, 27         1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26    24   
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 58A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17        
Luty  13, 27   14  14  14        
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9        
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21        
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             17  
Luty  13, 27             14  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            29   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            27   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     29   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     27   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STĘSZEWSKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            22   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            20   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 
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Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 47  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 47/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23      25  
Luty  1, 15   20  20  20      22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17        
Maj  10, 24   15  15  15     22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12        
Lipiec  5, 19   10  10  10        
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7        
Wrzesień  13, 27   4  4  4        
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  8, 22   27  27  27     20   
Grudzień  6, 20   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  1, 15   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28       
Grudzień  6, 20   24  24  24  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOKROTKOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  7, 22   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  6, 20   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOLARSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 15, 29     15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  12, 26     12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  12, 26       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28    17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25      v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STOLARSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     15  
Luty  14, 28         12, 26     12  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28    17  v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  5, 19         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STORCZYKOWA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STORCZYKOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STORCZYKOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRYKOWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23, 29   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24, 30   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRYKOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRYKOWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 11/2,4,6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 11/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 11/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18, 30   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19, 31   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  2, 8, 15, 22, 29    16 21  
Luty  1, 15   8  8  8  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  12, 26   5  5  5  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  7, 22   28  28  28  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5   

Lipiec  5, 19   26  26  26  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31    

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  13, 27   20  20  20  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  11, 25   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29    23   
Listopad  8, 22   16  16  16  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  6, 20   13  13  13  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 18,18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 19/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 19A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 24 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 15   8  8  8  6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 27/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 29/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 31A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 15         6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 15, 29         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 36A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 38A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 42/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 42/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 7 /2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 7/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 7/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 7/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZECHA 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         2, 15, 29     25  
Luty  8, 22         12, 26     22  
Marzec  8, 22         12, 26      v 
Kwiecień  5, 19         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31         7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28         4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20         3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29         5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 23-23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    18 25  

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    15 22  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    15  v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    12   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  10   

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  7   

Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  5  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  2, 30    

Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  27   

Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    25   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    22   
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             25  
Luty  8, 22             22  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31            17   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            16   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 3 B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             25  
Luty  8, 22             22  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31            17   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            16   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 5A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 5A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 7B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    18 25  

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    15 22  
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    15  v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    12   
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28, 

17, 24, 31  
  10   

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  7   

Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  5  v 

Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  2, 30    

Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  27   

Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    25   

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    22   
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, STRZELIŃSKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    18 25  

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    15 22  
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    15  v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    12   
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28, 

17, 24, 31  
  10   

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  7   

Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  5  v 

Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  2, 30    

Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  27   

Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    25   

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    22   
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SULMIERZYCKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   17  17  17      17  
Luty  7, 21   14  14  14      14  
Marzec  7, 21   14  14  14        
Kwiecień  4, 18   11  11  11        
Maj  2, 16, 30   9  9  9     29  v 
Czerwiec  13, 27   6  6  6        
Lipiec  11, 25   4  4  4        
Sierpień  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  5, 19   26  26  26        
Październik  3, 17, 31   24  24  24        
Listopad  15, 28   21  21  21     27   
Grudzień  12, 27   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SULMIERZYCKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30              v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   8  8  8        
Luty  6, 13, 20, 27   5  5  5        
Marzec  6, 13, 20, 27   5  5  5        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 29   2, 29   2, 29        v 

Maj  8, 15, 22, 29   28  28  28        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   25  25  25        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 23  23  23        

Sierpień  7, 14, 21, 28   20  20  20        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   17  17  17        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   15  15  15        
Listopad  6, 14, 20, 27   13  13  13        
Grudzień  4, 11, 18, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Luty  13, 27         4, 11, 18, 25       
Marzec  13, 27         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  10, 24         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22         6, 13, 20, 27      v 
Czerwiec  5, 19         3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23         7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20         4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         7, 14, 21, 28       
Luty  6, 13, 20, 27         4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 14, 20, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 13/1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 13/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            15  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            14   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 15/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 17/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 2/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 2/4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 20/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         7, 21     14  
Luty  13, 27         4, 18     11  
Marzec  13, 27         4, 18       
Kwiecień  10, 24         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22         6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19         3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23         7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20         4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         7, 14, 21, 28       
Luty  6, 20         4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 20         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 17, 30         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26         3, 10, 17, 24       
Lipiec  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 8  8  8  7, 14, 21, 28       

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5  5  5  4, 11, 18, 25       

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5  5  5  4, 11, 18, 25       

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 28  28  28  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 25  25  25  3, 10, 17, 24       

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 20  20  20  5, 12, 19, 26       

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 15  15  15  7, 14, 21, 28       

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 13  13  13  4, 12, 18, 25       

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 10  10  10  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 18   4, 17, 31   16  7, 14, 21, 28       
Luty  6, 13, 20, 27   1, 15   14, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 15, 29   14, 28   13  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 12, 26   11, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   10, 24   9, 23   8  6, 13, 20, 27      v 
Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 22   6, 21   5  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 19   4, 18   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 17, 30   1, 16, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   13, 27   12, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   11, 25   10, 24   23  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 14, 20, 27   8, 22   7, 21   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 20   5, 19   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   8  8  8  7, 14, 21, 28       
Luty  1, 8, 15, 22   5  5  5  4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5  5  5  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 28  28  28  6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 12, 19, 26   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 11, 18, 25   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   13  13  13  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 13, 20, 28   10  10  10  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            15  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            14   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 
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ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 
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BIODEGRADACJI ZE 
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ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            15  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            14   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 
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POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 28,30,32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 8  8  8  7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5  5  5  4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5  5  5  4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 28  28  28  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 25  25  25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 23  23  23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 20  20  20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 17  17  17  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 15  15  15  7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 13  13  13  4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 10  10  10  2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 29/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 29/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 3/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 31A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 33A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 34,36,38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 35A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 39A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 40,42,42A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23         

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23         

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 41/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  7, 21     14  
Luty  6, 20   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   28  28  28  6, 13, 20, 27    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  10, 24   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 43A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 8  8  8  7, 21     14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5  5  5  4, 18     11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5  5  5  4, 18       

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 28  28  28  6, 13, 20, 27    15   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 25  25  25  3, 10, 17, 24       

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 20  20  20  5, 12, 19, 26       

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 15  15  15  7, 14, 21, 28       

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 13  13  13  4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 44 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 8        

Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   5        
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   5        
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   2, 29         
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   28       v 

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   25        
Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   23        
Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   20        
Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   17        
Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 15        

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   13        
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 44/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 44/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 14, 21, 28       
Luty  13, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25       
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27      v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 45,47,49,51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 46,48,50,52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 53  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 54,56,58,60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 54A,56A,58A,60A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 57  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 21     14  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 18     11  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 18       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27    15  v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 59  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            15  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            14   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 62,64,66,68  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 62A,64A,66A,68A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6, 20   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 20   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 30   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   15, 29   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 18   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 16, 30   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   14, 27   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   11, 24   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     14   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SWOBODA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 21     14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 18     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 18       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   28  28  28  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   20  20  20  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   10  10  10  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  14, 28   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Marzec  14, 28   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 15B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 17 B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 17/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30              v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 28/30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 2, 15, 
29  

             

Luty  14, 28, 12, 26               
Marzec  14, 28, 12, 26               
Kwiecień  11, 25, 9, 23               
Maj  9, 23, 7, 21              v 
Czerwiec  6, 21, 4, 18               
Lipiec  4, 18, 2, 16, 30               
Sierpień  1, 16, 29, 13, 

27  
             

Wrzesień  12, 26, 10, 24              v 
Październik  10, 24, 8, 22               
Listopad  7, 21, 5, 19               
Grudzień  5, 19, 3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21        
Luty  14, 28, 7   18  18  18        
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10        
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29, 8   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   6, 13, 20, 27      v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   3, 10, 17, 24       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   6, 13, 20, 27      v 
Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  14, 28         5, 12, 19, 26       
Marzec  14, 28         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 49 /VINSAR  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30              v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SYCOWSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25               
Luty  1, 8, 15, 22               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29              v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26               
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
             

Czerwiec  7, 14, 22, 28               
Lipiec  5, 12, 19, 26               
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30               
Wrzesień  6, 13, 20, 27               
Październik  4, 11, 18, 25               
Listopad  2, 8, 16, 22, 29               
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5      22  
Luty  1, 15   1  1  1      19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26        
Maj  10, 24   24  24  24     17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22        
Lipiec  5, 19   19  19  19        
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17        
Wrzesień  13, 27   13  13  13        
Październik  11, 25   11  11  11        
Listopad  8, 22   8  8  8     16   
Grudzień  6, 20   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5      22  
Luty  1, 15   1  1  1      19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26        
Maj  10, 24   24  24  24     17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22        
Lipiec  5, 19   19  19  19        
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17        
Wrzesień  13, 27   13  13  13        
Październik  11, 25   11  11  11        
Listopad  8, 22   8  8  8     16   
Grudzień  6, 20   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5      22  
Luty  1, 15   1  1  1      19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26        
Maj  10, 24   24  24  24     17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22        
Lipiec  5, 19   19  19  19        
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17        
Wrzesień  13, 27   13  13  13        
Październik  11, 25   11  11  11        
Listopad  8, 22   8  8  8     16   
Grudzień  6, 20   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5      22  
Luty  1, 15   1  1  1      19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26        
Maj  10, 24   24  24  24     17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22        
Lipiec  5, 19   19  19  19        
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17        
Wrzesień  13, 27   13  13  13        
Październik  11, 25   11  11  11        
Listopad  8, 22   8  8  8     16   
Grudzień  6, 20   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             22  
Luty  1, 15             19  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            17   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            16   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZADECKA 7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             22  
Luty  1, 15             19  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            17   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            16   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, SZADECKA 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5  5  5  7, 21     22  
Luty  1, 15   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   24  24  24  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  7, 22   22  22  22  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   8  8  8  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  6, 20   6  6  6  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  8, 15, 22, 29      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 13A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 13A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 14/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 14/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            14  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            13   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 14/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 18/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 18/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 14, 21, 28    22 14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25    19 11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25    19   
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27    16   
Maj  8, 22   28  28  28  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  14  v 

Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  3   

Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28    1, 29    
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    26   
Grudzień  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 21, 30    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 2/MARCELIŃSKA51A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            14  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            13   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            14  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            13   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   8  8  8  7, 14, 21, 28    22 14  
Luty  6, 13, 20, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25    19 11  
Marzec  6, 13, 20, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25    19   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27    16  v 

Maj  8, 15, 22, 29   28  28  28  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  14   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   25  25  25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 23  23  23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  7, 14, 21, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   17  17  17  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  3   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   15  15  15  7, 14, 21, 28    1, 29    
Listopad  6, 14, 20, 27   13  13  13  4, 12, 18, 25    26   
Grudzień  4, 11, 18, 24   10  10  10  2, 9, 16, 21, 30    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 23 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 23/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 25 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   8  8  8        
Luty  6, 13, 20, 27   5  5  5        
Marzec  6, 13, 20, 27   5  5  5        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 29   2, 29   2, 29        v 

Maj  8, 15, 22, 29   28  28  28        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   25  25  25        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 23  23  23        

Sierpień  7, 14, 21, 28   20  20  20        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   17  17  17        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   15  15  15        
Listopad  6, 14, 20, 27   13  13  13        
Grudzień  4, 11, 18, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 27A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            14  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            13   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 27A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 30/1-4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 34/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 35,37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   7, 14, 21, 28    22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   4, 11, 18, 25    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   4, 11, 18, 25    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   1, 8, 15, 20, 27    16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   7, 14, 21, 28    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   4, 12, 18, 25    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   2, 9, 16, 21, 30    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 36A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 38A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 39,41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   7, 14, 21, 28    22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   4, 11, 18, 25    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   4, 11, 18, 25    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   1, 8, 15, 20, 27    16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   7, 14, 21, 28    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   4, 12, 18, 25    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   2, 9, 16, 21, 30    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 40/1,4,5,6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   13, 27     11  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 40/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 40/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       14  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       11  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      14   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      13   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 43,45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   7, 14, 21, 28    22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   4, 11, 18, 25    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   4, 11, 18, 25    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   1, 8, 15, 20, 27    16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   7, 14, 21, 28    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   4, 12, 18, 25    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   2, 9, 16, 21, 30    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 43A,45A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 8, 22   7, 21   9, 23   7, 14, 21, 28    22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 19   4, 18   6, 20   4, 11, 18, 25    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 19   4, 18   6, 20   4, 11, 18, 25    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30   1, 8, 15, 20, 27    16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 14, 28   13, 27   15, 29   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 11, 25   10, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 9, 23   8, 22   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 20   5, 19   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 17   2, 16, 30   4, 18   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30   7, 14, 21, 28    1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 13, 26   12, 25   14, 27   4, 12, 18, 25    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 10, 23   9, 21   11, 24   2, 9, 16, 21, 30    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 44A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     13   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 9A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAMOTULSKA 9A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    14  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 100  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 101  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     24  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 117  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      24  
Luty  1, 15   22  22  22      21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      24  
Luty  1, 15   22  22  22      21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      24  
Luty  1, 15   22  22  22      21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   10, 24   25        
Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   7, 21   22        
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 21   22       v 
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 18   19        
Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 16, 30   17        

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   13, 27   14        
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   11, 25   12       v 
Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   8, 22   9        
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   5, 19   6        
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4        
Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   15, 28   2, 29         
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   12, 27   28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 134  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25        
Luty  12, 26   22  22  22        
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17        
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29         
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 135  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 135A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 139  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 139 B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 139/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 140  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141 Ł  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141I  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141N  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141O  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141P  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141R  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141S  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141U  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141W  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141WA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 141Y  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143 W  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143/I  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143J  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143K  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143L  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143Ł  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143N  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143O  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 14, 21, 28       
Luty  5, 19   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23   28  28  28  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143R  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143S  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143T/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143T/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143U  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143Y  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 143Z  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             24  
Luty  12, 26             21  
Marzec  12, 26              v 
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21            27   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            25   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             24  
Luty  12, 26             21  
Marzec  12, 26              v 
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21            27   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            25   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 182A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 184  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26              v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29               
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   11, 25   10, 24   9  7, 14, 21, 28       
Luty  5, 12, 19, 26   8, 22   7, 21   6  4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 12, 19, 26   8, 22   7, 21   6  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 19   4, 18   3, 30   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 14, 21, 28   4, 17, 31   2, 16, 30   29  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 11, 18, 25   14, 28   13, 27   26  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   12, 26   11, 25   24  1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   9, 23   8, 22   21  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 20   5, 19   18  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 18   3, 17, 31   16  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 13, 19, 26   2, 16, 29   15, 28   14  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 13, 28   12, 27   11  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25        
Luty  5, 19   22  22  22        
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17        
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29         
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 39A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 39B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 39C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 39D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 39E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 39F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 39G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     25  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            27   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            25   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25        
Luty  5, 19   22  22  22        
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17        
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29         
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      25  
Luty  1, 15   22  22  22      22  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      25  
Luty  1, 15   22  22  22      22  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     25  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     25  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            27   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            25   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      25  
Luty  1, 15   22  22  22      22  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     25  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      25  
Luty  1, 15   22  22  22      22  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 76  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         7, 21     25  
Luty  1, 15         4, 18     22  
Marzec  1, 15, 29         4, 18      v 
Kwiecień  12, 26         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22         3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25         7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      24  
Luty  1, 15   22  22  22      21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 9  7, 14, 21, 28       

Luty  5, 19   8, 22   7, 14, 21, 28   6  4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 19   8, 22   7, 14, 21, 28   6  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  2, 16, 29   5, 19   4, 11, 18, 25   3, 30   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   4, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   29  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  11, 25   14, 28   6, 13, 21, 27   26  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12, 26   4, 11, 18, 25   24  1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  6, 20   9, 23   1, 8, 16, 22, 29   21  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6, 20   5, 12, 19, 26   18  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4, 18   3, 10, 17, 24, 

31  
 16  7, 14, 21, 28       

Listopad  13, 26   2, 16, 29   7, 15, 21, 28   14  4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23   13, 28   5, 12, 19, 27   11  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25      24  
Luty  1, 15   22  22  22      21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22       v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19        
Maj  10, 24   17  17  17     27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14        
Lipiec  5, 19   12  12  12        
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9        
Wrzesień  13, 27   6  6  6        
Październik  11, 25   4  4  4        
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  6, 20   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   25  25  25      25  
Luty  5, 12, 19, 26   22  22  22      22  
Marzec  5, 12, 19, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   19  19  19        
Maj  7, 14, 21, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  4, 11, 18, 25   14  14  14        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   12  12  12        
Sierpień  6, 13, 20, 27   9  9  9        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6  6  6        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4  4  4        
Listopad  5, 13, 19, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89J  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89K  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89M  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89N  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89R  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89S  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 89T  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 90  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 14, 28   25  25  25  7, 21     25  
Luty  11, 25   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  11, 25   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  8, 20   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  6, 20   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  3, 17   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  23, 1, 15, 29   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  12, 26   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  9, 23   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  7, 21   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  4, 18   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  2, 16, 30   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91 G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91 H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91 M  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91 P  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91D/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91J  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91K  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91N  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25      25  
Luty  5, 19   22  22  22      22  
Marzec  5, 19   22  22  22       v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19        
Maj  14, 28   17  17  17     27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14        
Lipiec  9, 23   12  12  12        
Sierpień  6, 20   9  9  9        
Wrzesień  3, 17   6  6  6        
Październik  1, 15, 29   4  4  4        
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29      25   
Grudzień  10, 23   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 91S  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZAROTKOWA 93  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   25  25  25  7, 21     24  
Luty  1, 15   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   25  25  25  7, 21     25  
Luty  5, 19   22  22  22  4, 18     22  
Marzec  5, 19   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   17  17  17  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZRENIAWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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SZTUCZNE 
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BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZRONOWA 4-8/MGIELNA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25  4  16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

17  1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28  15  26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZUWAROWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZYMBORSKA 10/10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZYMBORSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  13, 27, 4, 7, 14, 
21, 28, 11, 18, 
25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  13, 27, 7, 14, 
21, 28, 4, 11, 
18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  10, 24, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  8, 22, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  5, 19, 6, 13, 21, 
27, 3, 10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  3, 17, 31, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  14, 28, 5, 1, 8, 
16, 22, 29, 12, 
19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  11, 25, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  9, 23, 3, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 
21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   

Listopad  6, 20, 7, 15, 21, 
28, 4, 12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   
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Grudzień  4, 18, 5, 12, 19, 
27, 2, 9, 16, 21, 
30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, SZYMBORSKA 9/11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCIEGIENNEGO 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             23  
Luty  11, 25             20  
Marzec  11, 25              v 
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            20   
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            18   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   11, 25   10, 24   16      23  
Luty  4, 11, 18, 25   8, 22   7, 21   13      20  
Marzec  4, 11, 18, 25   8, 22   7, 21   13       v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 19   4, 18   10        
Maj  6, 13, 20, 27   4, 17, 31   2, 16, 30   8     20   
Czerwiec  3, 10, 17, 24   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 20   5, 19   25        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  4, 12, 18, 25   2, 16, 29   15, 28   20     18   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 19/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 19C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         3, 16, 30     23  
Luty  11, 25         13, 27     20  
Marzec  11, 25         13, 27      v 
Kwiecień  8, 20         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20         8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17         5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18         6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Marzec  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27       
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 39A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             23  
Luty  11, 25             20  
Marzec  11, 25              v 
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            20   
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            18   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 41A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29         
Luty  11, 25   26  26  26        
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21        
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5        
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 43 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 46A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 47  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   11, 25   10, 24   16      23  
Luty  11, 25   8, 22   7, 21   13      20  
Marzec  11, 25   8, 22   7, 21   13       v 
Kwiecień  8, 20   5, 19   4, 18   10        
Maj  6, 20   4, 17, 31   2, 16, 30   8     20   
Czerwiec  3, 17   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  1, 15, 29   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  12, 26   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  9, 23   6, 20   5, 19   25        
Październik  7, 21   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  4, 18   2, 16, 29   15, 28   20     18   
Grudzień  2, 16, 30   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 47  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Marzec  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27       
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 49A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25              v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27               
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29         
Luty  11, 25   26  26  26        
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21        
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5        
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 64 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 64/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 66/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 66/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 74  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 76/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 78  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 78A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             23  
Luty  11, 25             20  
Marzec  11, 25              v 
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            20   
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            18   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 80  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 80A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             23  
Luty  11, 25             20  
Marzec  11, 25              v 
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            20   
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            18   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 82/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 84  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 9A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             23  
Luty  11, 25             20  
Marzec  11, 25              v 
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            20   
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            18   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚCINAWSKA 9A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     20   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     18   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       5, 11, 18, 25       

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

       1, 8, 15, 22       

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22, 29       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26       

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

       2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17        
Luty  6, 20   14  14  14        
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9        
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21        
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30     10, 24           
Luty  6, 13, 20, 27     7, 21           
Marzec  6, 13, 20, 27     7, 21          v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
   4, 18           

Maj  8, 15, 22, 29     2, 16, 30           
Czerwiec  5, 12, 19, 26     13, 27           
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
   11, 25           

Sierpień  7, 14, 21, 28     8, 22          v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25     5, 19           
Październik  2, 9, 16, 23, 30     3, 17, 31           
Listopad  6, 14, 20, 27     15, 28           
Grudzień  4, 11, 18, 24     12, 27            

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 14/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 14/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚMIGIELSKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 10, 
24, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  14, 28, 18, 7, 
21, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  14, 28, 7, 21, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  11, 25, 4, 18, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  9, 23, 2, 16, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 21, 13, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 18, 11, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  1, 16, 29, 19, 8, 
22, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  12, 26, 5, 19, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  10, 24, 3, 17, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 21, 15, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 19, 12, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  14, 28         5, 12, 19, 26       
Marzec  14, 28         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

       2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28         5, 12, 19, 26       
Marzec  7, 14, 21, 28         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  4, 11, 18, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  2, 9, 16, 23, 30         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 11, 18, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  5, 12, 19, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
       1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 12, 19, 27         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  14, 28         5, 12, 19, 26       
Marzec  14, 28         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29       v 
Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29       v 
Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 14,16,18,205A,17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29  17  4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26  15  2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  7, 14, 21, 28, 
18, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
19, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

           15  

Luty  7, 14, 21, 28             12  
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30            17  v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28            16   
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   8, 22   7, 21   9  2, 15, 29     15  
Luty  14, 28   5, 19   4, 18   6  12, 26     12  
Marzec  14, 28   5, 19   4, 18   6  12, 26       
Kwiecień  11, 25   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14, 28   13, 27   29  7, 14, 21, 28    17  v 
Czerwiec  6, 21   11, 25   10, 24   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  4, 18   9, 23   8, 22   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6, 20   5, 19   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3, 17   2, 16, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 15, 29   14, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   13, 26   12, 25   14  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  5, 19   10, 23   9, 21   11  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 50/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  14, 28   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  14, 28   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   27  27  27  7, 14, 21, 28    17  v 
Czerwiec  6, 21   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   12  12  12  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  5, 19   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 50/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25          4, 18      
Maj  9, 23          2, 16, 30     v 
Czerwiec  6, 21          13, 27      
Lipiec  4, 18          11, 25      
Sierpień  1, 16, 29          8, 22      
Wrzesień  12, 26          5, 19      
Październik  10, 24          3, 17, 31      
Listopad  7, 21          15, 28      
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 50/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      15  
Luty  14, 28   4  4  4      12  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27         
Maj  9, 23   27  27  27     17  v 
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     16   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  17  v 

Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 54/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 6,6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 60/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  14, 28   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  14, 28   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   27  27  27  7, 14, 21, 28    17  v 
Czerwiec  6, 21   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   12  12  12  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  5, 19   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚNIADECKICH 60/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  14, 28   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  14, 28   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   27  27  27  7, 14, 21, 28    17  v 
Czerwiec  6, 21   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   12  12  12  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  5, 19   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 8/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIATOWIDA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             25  
Luty  8, 22             22  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31            17   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            16   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 12/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIDNICKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         7, 21     22  
Luty  14, 28         4, 18     19  
Marzec  14, 28         4, 18      v 
Kwiecień  11, 25         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21         3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24         7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21         4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19         9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 13/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      4  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      1, 29    

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 1ABCD  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       1, 8, 15, 20, 27    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       4, 12, 18, 25    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       2, 9, 16, 21, 30    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             22  
Luty  14, 28             19  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21            6   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         7, 21     22  
Luty  14, 28         4, 18     19  
Marzec  14, 28         4, 18      v 
Kwiecień  11, 25         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21         3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24         7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21         4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19         9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 2B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         7, 21     22  
Luty  14, 28         4, 18     19  
Marzec  14, 28         4, 18      v 
Kwiecień  11, 25         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21         3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24         7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21         4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19         9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 4, 31   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     17 22  

Luty  7, 14, 21, 28   28  7, 14, 21, 28   13     14 19  
Marzec  7, 14, 21, 28   28  7, 14, 21, 28   13     14  v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   25  4, 11, 18, 25   10     11   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   23  2, 9, 16, 23, 30   8     9   
Czerwiec  6, 13, 21, 27   21  6, 13, 21, 27   5     6   
Lipiec  4, 11, 18, 25   18  4, 11, 18, 25   3, 31      4  v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   16  1, 8, 16, 22, 29   28     1, 29    
Wrzesień  5, 12, 19, 26   12  5, 12, 19, 26   25     26   
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 10  3, 10, 17, 24, 

31  
 23     24   

Listopad  7, 15, 21, 28   7  7, 15, 21, 28   20     21   
Grudzień  5, 12, 19, 27   5  5, 12, 19, 27   18     19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 3CD  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       1, 8, 15, 20, 27    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       4, 12, 18, 25    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       2, 9, 16, 21, 30    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 3E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       1, 8, 15, 20, 27    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       4, 12, 18, 25    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       2, 9, 16, 21, 30    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 4A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             22  
Luty  14, 28             19  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21            6   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 58  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  17, 4, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  18, 4   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             22  
Luty  14, 28             19  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21            6   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             22  
Luty  14, 28             19  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21            6   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  14, 28   28  28  28      19  
Marzec  14, 28   28  28  28       v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25        
Maj  9, 23   23  23  23        
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18        
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16        
Wrzesień  12, 26   12  12  12        
Październik  10, 24   10  10  10        
Listopad  7, 21   7  7  7        
Grudzień  5, 19   5  5  5     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31   7, 21     22  
Luty  14, 28   28  28  28  4, 18     19  
Marzec  14, 28   28  28  28  4, 18      v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  9, 23   23  23  23  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24    6   
Lipiec  4, 18   18  18  18  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  12, 26   12  12  12  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  10, 24   10  10  10  7, 14, 21, 28       
Listopad  7, 21   7  7  7  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 19   5  5  5  9, 21    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIEBODZIŃSKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   4, 31   4, 31   4, 31      17 22  
Luty  14, 28   28  28  28     14 19  
Marzec  14, 28   28  28  28     14  v 
Kwiecień  11, 25   25  25  25     11   
Maj  9, 23   23  23  23     9   
Czerwiec  6, 21   21  21  21     6   
Lipiec  4, 18   18  18  18     4   
Sierpień  1, 16, 29   16  16  16     1, 29    
Wrzesień  12, 26   12  12  12     26   
Październik  10, 24   10  10  10     24   
Listopad  7, 21   7  7  7     21   
Grudzień  5, 19   5  5  5     19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 9, 23   11  11  11      21  
Luty  14, 28, 6, 20   8  8  8      18  
Marzec  14, 28, 6, 20   8  8  8        
Kwiecień  11, 25, 3, 17, 

30  
 5  5  5       v 

Maj  9, 23, 15, 29   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21, 12, 26   28  28  28        
Lipiec  4, 18, 10, 24   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29, 7, 21   23  23  23        
Wrzesień  12, 26, 4, 18   20  20  20        
Październik  10, 24, 2, 16, 

30  
 18  18  18        

Listopad  7, 21, 14, 27   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19, 11, 24   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 1 /5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             21  
Luty  14, 28             18  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            14   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            13   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 12/2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 12/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 13A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 14/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 14/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 14/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 14/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 15/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 22-24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31    

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 11, 25   10, 24   11  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  7, 14, 21, 28   8, 22   7, 21   8  6, 13, 20, 27       
Marzec  7, 14, 21, 28   8, 22   7, 21   8  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 19   4, 18   5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 17, 31   2, 16, 30   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 13, 21, 27   14, 28   13, 27   28  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   12, 26   11, 25   26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   9, 23   8, 22   23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 20   5, 19   20  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 18   3, 17, 31   18  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 16, 29   15, 28   16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 12, 19, 27   13, 28   12, 27   13  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  14, 28         6, 13, 20, 27       
Marzec  14, 28         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 28/1-3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 3/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 36/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 38 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 38/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 5 /2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, ŚWIETLANA 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIETLANA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             21  
Luty  14, 28             18  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            14   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            13   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             21  
Luty  14, 28             18  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            14   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            13   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIĘTOGÓRSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIĘTOGÓRSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIĘTOGÓRSKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIĘTOGÓRSKA 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 17, 31     18  
Luty  13, 27         14, 28     15  
Marzec  13, 27         14, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 16A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   8  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 21   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  7, 14, 21, 28       
Marzec  7, 21   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  4, 18   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   2, 29   4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   28  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   25  6, 13, 21, 27       
Lipiec  11, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   23  4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   20  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   17  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   13  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   10  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 18,20,22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 2,4,6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 24AB,26AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  1, 15, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  13, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  8, 22   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 16, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  12, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  9, 21   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 27-33  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 2A,4A,6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   8, 22   7, 21   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  4, 18   5, 19   4, 18   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  4, 18   5, 19   4, 18   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  1, 15, 27   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  13, 27   14, 28   13, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  10, 24   11, 25   10, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  8, 22   9, 23   8, 22   10, 24   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 19   6, 20   5, 19   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 16, 30   3, 17   2, 16, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  14, 28   1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  12, 25   13, 26   12, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  9, 21   10, 23   9, 21   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 40/42  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 47/49  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 48A,B,C,D,E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    3, 30   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    16   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 51A,B,C,D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    3, 30   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    16   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŚWIT 8AB  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TABOROWA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TABOROWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TABOROWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 13, 20, 27, 5         5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  7, 14, 21, 28, 6         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 14, 20, 27         5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 11, 18, 24         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TABOROWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22  2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   9  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 1/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 1/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 10/1,2,3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  21  9, 23   5, 18       
Luty  7, 21   19  18  6, 20   1, 15       
Marzec  7, 21   19  18  6, 20   1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   16  15  3, 17, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   14  13  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  13, 27   11  10  12, 26   7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   9  8  10, 24   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   6  5  7, 21   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  5, 19   3  2, 30   4, 18   6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   1, 29   28  2, 16, 30   4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   26  25  14, 27   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  12, 27   23  21  11, 24   13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 11/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 13/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             16  
Luty  7, 21             13  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30            29   
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            27   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 19/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 19/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 19/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             16  
Luty  7, 21             13  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30            29   
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            27   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             16  
Luty  7, 21             13  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30            29   
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            27   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 23/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             16  
Luty  7, 21             13  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30            29   
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            27   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   8, 22   7, 21   9  5, 11, 18, 25       
Luty  7, 21   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  7, 21   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  4, 18   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   14, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  13, 27   11, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   9, 23   8, 22   24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   6, 20   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  5, 19   3, 17   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   1, 15, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   13, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  12, 27   10, 23   9, 21   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 28/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 28/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TARCZOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 15   8  8  8  6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18, 11, 25   5, 11, 18, 25   11  11  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 15, 8, 22   1, 8, 15, 22   8  8  6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 15, 29, 8, 22   1, 8, 15, 22, 29   8  8  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  12, 26, 5, 19   5, 12, 19, 26   5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24, 4, 17, 
31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       

Czerwiec  7, 22, 14, 28   7, 14, 22, 28   28  28  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  5, 19, 12, 26   5, 12, 19, 26   26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30, 9, 23   2, 9, 17, 23, 30   23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27, 6, 20   6, 13, 20, 27   20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25, 4, 18   4, 11, 18, 25   18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22, 2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20, 13, 28   6, 13, 20, 28   13  13  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18, 25   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19, 26   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 17/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 24/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 24/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 26/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 28/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 30/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 31/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 31/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 31/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             21  
Luty  1, 15             18  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22            5   
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 34/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             21  
Luty  1, 15             18  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22            5   
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 34/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             21  
Luty  1, 15             18  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22            5   
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 34/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 36/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 36/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 37/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 37/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         2, 8, 15, 22, 29    16 21  
Luty  1, 15         5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  1, 15, 29         5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  12, 26         2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  10, 24         17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  7, 22         7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5   

Lipiec  5, 19         5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31    

Sierpień  2, 17, 30         2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  13, 27         6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  11, 25         1, 8, 15, 22, 29    23   
Listopad  8, 22         5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  6, 20         3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             21  
Luty  1, 15             18  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22            5   
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 4/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 4/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 4/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             21  
Luty  1, 15             18  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22            5   
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 15   8  8  8  6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TĘCZOWA 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24       v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22     3   
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8        
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24       v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22     3   
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8        
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24       v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22     3   
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8        
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
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ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24       v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22     3   
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8        
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TORFOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24       v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22     3   
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8        
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TORFOWA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TORFOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17            3   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRĘBACKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRĘBACKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRĘBACKA 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRĘBACKA 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   5, 18     21  
Luty  4, 18   28  28  28  1, 15     18  
Marzec  4, 18   28  28  28  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   25  25  25  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   23  23  23  4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   21  21  21  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   16  16  16  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   7  7  7  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   5  5  5  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 18   4, 17, 31   16        
Luty  6, 20   1, 15   14, 28   13        
Marzec  6, 20   1, 15, 29   14, 28   13        
Kwiecień  3, 17, 30   12, 26   11, 25   10       v 
Maj  15, 29   10, 24   9, 23   8        
Czerwiec  12, 26   7, 22   6, 21   5        
Lipiec  10, 24   5, 19   4, 18   3, 31        v 
Sierpień  7, 21   2, 17, 30   1, 16, 29   28        
Wrzesień  4, 18   13, 27   12, 26   25        
Październik  2, 16, 30   11, 25   10, 24   23        
Listopad  14, 27   8, 22   7, 21   20        
Grudzień  11, 24   6, 20   5, 19   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 17/25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 8, 15, 22         6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 12, 19, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  4, 10, 17, 24, 
31  

       8, 15, 22, 29      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28         5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 12, 19, 26         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 13, 20, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  4, 11, 18, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 13, 20, 28         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19        v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31        v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 27/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  6, 20   7  7  7  6, 13, 20, 27       
Marzec  6, 20   7  7  7  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  11, 24   12  12  12  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             23  
Luty  6, 20             20  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            16   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            15   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 52/1-2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 53  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10        
Luty  6, 20   7  7  7        
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15        
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 57/MARSZAŁKOWSKA 64A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25               
Luty  1, 8, 15, 22, 6               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29               
Kwiecień  5, 12, 19, 26              v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
             

Czerwiec  7, 14, 22, 28               
Lipiec  5, 12, 19, 26               
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 

7  
             

Wrzesień  6, 13, 20, 27               
Październik  4, 11, 18, 25               
Listopad  2, 8, 16, 22, 29               
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      23  
Luty  6, 20   7  7  7      20  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     15   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRYBUNALSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     23  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     20  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    16   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    15   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 10  10  8, 15, 22, 29    31   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28      v 
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 23/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
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KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBAWSKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBIŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBIŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TRZEBIŃSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26              v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29               
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TULIPANOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TULIPANOWA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25  7, 21     24  
Luty  12, 26   22  22  22  4, 18     21  
Marzec  12, 26   22  22  22  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   17  17  17  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TULIPANOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   25  25  25      24  
Luty  12, 26   22  22  22      21  
Marzec  12, 26   22  22  22       v 
Kwiecień  9, 23   19  19  19        
Maj  7, 21   17  17  17     24   
Czerwiec  4, 18   14  14  14        
Lipiec  2, 16, 30   12  12  12        
Sierpień  13, 27   9  9  9        
Wrzesień  10, 24   6  6  6        
Październik  8, 22   4  4  4        
Listopad  5, 19   2, 29   2, 29   2, 29      22   
Grudzień  3, 17, 31   28  28  28         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 
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PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 21A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 21B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 27/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 27/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 35/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             16  
Luty  13, 27             13  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            29   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            27   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TURNIOWA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 18     16  
Luty  13, 27         1, 15     13  
Marzec  13, 27         1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TWARDOGÓRSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TWARDOGÓRSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TWARDOGÓRSKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TWARDOGÓRSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22        
Luty  8, 22   19  19  19        
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14        
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26        
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TWARDOGÓRSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TWARDOGÓRSKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TWARDOGÓRSKA 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 20 B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 20/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 20E/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 20E/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 20F/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 20F/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 16, 30     17  
Luty  7, 21         13, 27     14  
Marzec  7, 21         13, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27         11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 28B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 28C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   3, 16, 30     17  

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   13, 27     14  
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   13, 27       
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   8, 15, 22, 29      v 

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   7, 14, 21, 28      v 
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18        
Luty  7, 21   15  15  15        
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7        
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  7, 21         6, 13, 20, 27       
Marzec  7, 21         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, TYNIECKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 7   2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 4   5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 4   5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30, 1, 27   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29, 27   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26, 24   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24, 22   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21, 19   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18, 16   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16, 14   1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 12   5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 9   3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 19,21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 22 AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29  17  7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26  15  4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 4,6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  20  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
2, 30   20   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  17  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  15   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  12   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  9   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29  17  7   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26  15  4   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     28 15  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25 12  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      20   

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     20  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     17  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     15   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     12   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     9   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     7   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     4   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, UŁAŃSKA 6  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 16, 30     17  
Luty  7, 21         13, 27     14  
Marzec  7, 21         13, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27         11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 16, 30     17  
Luty  7, 21         13, 27     14  
Marzec  7, 21         13, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27         11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18I  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18J  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18K  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18L  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18N  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 18O  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 19/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 16, 30     17  
Luty  7, 21         13, 27     14  
Marzec  7, 21         13, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27         11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 20/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 20F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 20G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 20H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 16, 30     17  
Luty  7, 21         13, 27     14  
Marzec  7, 21         13, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27         11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 28/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 28/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, URADZKA 36/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 36/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 4/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 62  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 8/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 8/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, URADZKA 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   18  18  18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, USTRONNA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, USTRONNA 13B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   11, 25   10, 24   3, 16, 30         
Luty  7, 21   8, 22   7, 21   13, 27         
Marzec  7, 21   8, 22   7, 21   13, 27         
Kwiecień  4, 18   5, 19   4, 18   10, 24         
Maj  2, 16, 30   4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22        v 
Czerwiec  13, 27   14, 28   13, 27   5, 19         
Lipiec  11, 25   12, 26   11, 25   3, 17, 31         
Sierpień  8, 22   9, 23   8, 22   14, 28        v 
Wrzesień  5, 19   6, 20   5, 19   11, 25         
Październik  3, 17, 31   4, 18   3, 17, 31   9, 23         
Listopad  15, 28   2, 16, 29   15, 28   6, 20         
Grudzień  12, 27   13, 28   12, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, USTRONNA 13B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21        
Luty  7, 21   18  18  18        
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10        
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, USTRONNA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30              v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 11/1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             21  
Luty  14, 28             18  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            14   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            13   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 11/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 11/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11        
Luty  14, 28   8  8  8        
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 16/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11        
Luty  14, 28   8  8  8        
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  14, 28   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  14, 28   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   16  16  16  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     21  
Luty  14, 28         13, 27     18  
Marzec  14, 28         13, 27       
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WAWERSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11      21  
Luty  14, 28   8  8  8      18  
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31      14   
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16     13   
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WĘGLOWA 1/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 15  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   12  7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   12  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   9  4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   7  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   4  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   2, 30   4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   24  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   17  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WĘGLOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WĘGLOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WĘGLOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WĘGLOWA 9/11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         7, 14, 21, 28       
Luty  7, 21         4, 11, 18, 25       
Marzec  7, 21         4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  4, 18         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27         3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28         4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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ODPADY 
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PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   27        
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   27       v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24        
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   22        

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   19        
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   17       v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9        

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6        
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   11, 25   10, 24   16        
Luty  7, 21   8, 22   7, 21   13        
Marzec  7, 21   8, 22   7, 21   13       v 
Kwiecień  4, 18   5, 19   4, 18   10        
Maj  2, 16, 30   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  13, 27   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  11, 25   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  5, 19   6, 20   5, 19   25        
Październik  3, 17, 31   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  15, 28   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  12, 27   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   27        
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   27       v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24        
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   22        

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   19        
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   17       v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9        

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6        
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
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Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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PROBLEMOWE 
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MYCIE 
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Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 12/16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 12/16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   11, 25   10, 24   16        
Luty  7, 21   8, 22   7, 21   13        
Marzec  7, 21   8, 22   7, 21   13       v 
Kwiecień  4, 18   5, 19   4, 18   10        
Maj  2, 16, 30   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  13, 27   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  11, 25   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  5, 19   6, 20   5, 19   25        
Październik  3, 17, 31   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  15, 28   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  12, 27   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 12/16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         7, 14, 21, 28       
Luty  7, 21         4, 11, 18, 25       
Marzec  7, 21         4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  4, 18         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27         3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28         4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 12/16/6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 12/16/C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 2/8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 24, 2, 8, 15, 
22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27       

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  22, 25, 2, 9, 16, 

23, 30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             22  
Luty  7, 21             19  
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            7   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         7, 21       
Luty  7, 21         4, 18       
Marzec  7, 21         4, 18      v 
Kwiecień  4, 18         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27         3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28         4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 20/11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WIERUSZOWSKA 21/ZIĘBICKA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24      v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  23   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  7, 14, 21, 28       

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 11  11  4, 11, 18, 25       

Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 11  11  4, 11, 18, 25       

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6  6  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3  3  3, 10, 17, 24      v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 26  26  5, 12, 19, 26       

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 23  23  2, 9, 16, 23, 30       

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 21  21  7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 18  18  4, 12, 18, 25       

Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 16  16  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         7, 21     15  
Luty  6, 20         4, 18     12  
Marzec  6, 20         4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26         3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24         9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 4/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 5/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 3, 16, 30   7, 21     15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27   4, 18     12  

Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27   4, 18       

Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 8, 22   6, 13, 20, 27       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 19   3, 10, 17, 24    3  v 

Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 14, 28   5, 12, 19, 26       

Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 11, 25   2, 9, 16, 23, 30       

Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 6, 20   4, 12, 18, 25       

Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 4, 18   9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   11, 25   10, 24   16  7, 14, 21, 28    14 15  
Luty  6, 20   8, 22   7, 21   13  4, 11, 18, 25    11 12  
Marzec  6, 20   8, 22   7, 21   13  4, 11, 18, 25    11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 19   4, 18   10  1, 8, 15, 20, 27    8  v 
Maj  15, 29   4, 17, 31   2, 16, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  6   

Czerwiec  12, 26   14, 28   13, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24   12, 26   11, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21   9, 23   8, 22   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18   6, 20   5, 19   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  23   

Październik  2, 16, 30   4, 18   3, 17, 31   23  7, 14, 21, 28    21   
Listopad  14, 27   2, 16, 29   15, 28   20  4, 12, 18, 25    18   
Grudzień  11, 24   13, 28   12, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         7, 21     15  
Luty  6, 20         4, 18     12  
Marzec  6, 20         4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26         3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24         9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA NEHRINGA 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 11/13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25               
Luty  1, 8, 15, 22               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29               
Kwiecień  5, 12, 19, 26               
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
            v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28               
Lipiec  5, 12, 19, 26               
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30               
Wrzesień  6, 13, 20, 27               
Październik  4, 11, 18, 25               
Listopad  2, 8, 16, 22, 29               
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21              v 
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21              v 
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7      15  
Luty  12, 26   4  4  4      12  
Marzec  12, 26   4  4  4        
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27         
Maj  7, 21   27  27  27     21  v 
Czerwiec  4, 18   24  24  24        
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22        
Sierpień  13, 27   19  19  19        
Wrzesień  10, 24   16  16  16        
Październik  8, 22   14  14  14        
Listopad  5, 19   12  12  12     19   
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29       v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    2, 29  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    26 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    26   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    23  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  21   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  10   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    8   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    5   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    2, 29  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    26 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    26   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    23  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  21   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  10   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    8   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    5   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 29/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Marzec  13, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  8, 22   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 19   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  14, 28   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  9, 23   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 20   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 18   9  9  9  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 29/1:3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  13, 27   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  8, 22   27  27  27  7, 14, 21, 28    21   
Czerwiec  5, 19   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  14, 28   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  9, 23   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 20   12  12  12  5, 13, 19, 26    19   
Grudzień  4, 18   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 29/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  13, 27   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  8, 22   27  27  27  7, 14, 21, 28    21   
Czerwiec  5, 19   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  14, 28   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  9, 23   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 20   12  12  12  5, 13, 19, 26    19   
Grudzień  4, 18   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7      15  
Luty  12, 26   4  4  4      12  
Marzec  12, 26   4  4  4        
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27         
Maj  7, 21   27  27  27     21  v 
Czerwiec  4, 18   24  24  24        
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22        
Sierpień  13, 27   19  19  19        
Wrzesień  10, 24   16  16  16        
Październik  8, 22   14  14  14        
Listopad  5, 19   12  12  12     19   
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29  4    v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28  2, 30   21   
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25  27    v 
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30  25     
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27  22     
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24  19     
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29  17     
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26  15  19   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30    4    v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29   2, 30   21   
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26   27    v 
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24   25     
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21   22     
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18   19     
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16   17     
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14   15  19   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30             15  
Luty  6, 13, 20, 27             12  
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29            21   
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27            19   
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 21   9        
Luty  13, 27   5, 19   4, 18   6        
Marzec  13, 27   5, 19   4, 18   6        
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30        v 
Maj  8, 22   14, 28   13, 27   29        
Czerwiec  5, 19   11, 25   10, 24   26       v 
Lipiec  3, 17, 31   9, 23   8, 22   24        
Sierpień  14, 28   6, 20   5, 19   21        
Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 16, 30   18        
Październik  9, 23   1, 15, 29   14, 28   16        
Listopad  6, 20   13, 26   12, 25   14        
Grudzień  4, 18   10, 23   9, 21   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 33A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             15  
Luty  13, 27, 6             12  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22            21   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28, 7               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            19   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty    5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec    5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień    2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj    7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28       
Czerwiec    4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec    2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień    6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień    3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik    1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad    5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień    3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21              v 
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 5/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  12, 26   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Marzec  12, 26   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  7, 21   27  27  27  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  4, 18   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  13, 27   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  10, 24   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  8, 22   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  5, 19   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA REYMONTA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  9, 23   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         
Maj  7, 21   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29       v 
Czerwiec  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  10, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  5, 19   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  3, 17, 31   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA WĘGORKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA WĘGORKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   27  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   27  5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   22  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   17  2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA WĘGORKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   11, 25   10, 24   16  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 18   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 18   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 19   4, 18   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  13, 27   4, 17, 31   2, 16, 30   8  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  10, 24   14, 28   13, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   12, 26   11, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  5, 19   9, 23   8, 22   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   6, 20   5, 19   25  3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   4, 18   3, 17, 31   23  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   2, 16, 29   15, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  9, 21   13, 28   12, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA WĘGORKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁADYSŁAWA WĘGORKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29  4     
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28  2, 30      

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25  27  7   
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30  25    v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27  22     
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24  19     
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29  17     

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26  15     
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WŁODKOWICA 16/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  5, 18     14  
Luty  6, 20   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  6, 20   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  15, 29   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  12, 26   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30            3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27            27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27            27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
          24  v 

Maj  8, 15, 22, 29            22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26            19   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
          17   

Sierpień  7, 14, 21, 28            14   
Wrzesień  4, 11, 18, 25            11   
Październik  2, 9, 16, 23, 30            9   
Listopad  6, 14, 20, 27            6   
Grudzień  4, 11, 18, 24            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     19   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     17  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     14   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     11   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          3, 30  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

          27 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          27   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          24  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          19   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          17   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

          14   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          11   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          9   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          6   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      3, 30  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      27 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      27   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      24  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      19   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      17  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      14   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      11   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      9   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      6   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7        
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4        
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27        v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22        

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14        
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12        
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7     3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4     27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4     27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27      24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27     22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24     19   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22     17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19     14   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16     11   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14     9   
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12     6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 4  4  4  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 19  19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 21A/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30            3, 30  15  
Luty  13, 27            27 12  
Marzec  13, 27            27   
Kwiecień  10, 24            24  v 
Maj  8, 22            22   
Czerwiec  5, 19            19   
Lipiec  3, 17, 31            17   
Sierpień  14, 28            14   
Wrzesień  11, 25            11   
Październik  9, 23            9   
Listopad  6, 20            6   
Grudzień  4, 18            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 24/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     19   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     17  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     14   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     11   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

       5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

       1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25    9   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          3, 30  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

          27 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          27   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          24  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          19   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          17   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

          14   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          11   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          9   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          6   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30            3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27            27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27            27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
          24  v 

Maj  8, 15, 22, 29            22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26            19   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
          17   

Sierpień  7, 14, 21, 28            14   
Wrzesień  4, 11, 18, 25            11   
Październik  2, 9, 16, 23, 30            9   
Listopad  6, 14, 20, 27            6   
Grudzień  4, 11, 18, 24            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7     3, 30  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 4  4  4     27 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     27   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27      24  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24     19   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22     17   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 19  19  19     14   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16     11   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     9   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     6   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

       5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

       1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25    9   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 21   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  13, 27   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  13, 27   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 
Maj  8, 22   14, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  22   

Czerwiec  5, 19   11, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  3, 17, 31   9, 23   8, 22   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17  v 

Sierpień  14, 28   6, 20   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  9, 23   1, 15, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 20   13, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 18   10, 23   9, 21   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

             

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

             

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

            v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

             

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

             

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

             

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

            v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

             

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26            3   
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 14/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 14/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Luty  6, 20   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 5/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26            3   
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         7, 21     15  
Luty  6, 20         4, 18     12  
Marzec  6, 20         4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26         3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24         9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJCIECHA CYBULSKIEGO 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    14 15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    11 12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    8  v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  6   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  23   

Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    21   

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    18   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJNOWICKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJNOWICKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJNOWICKA 10B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJNOWICKA 16  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22      18  
Luty  14, 28   19  19  19      15  
Marzec  14, 28   19  19  19        
Kwiecień  11, 25   16  16  16        
Maj  9, 23   14  14  14     28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11        
Lipiec  4, 18   9  9  9        
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6        
Wrzesień  12, 26   3  3  3        
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  7, 21   26  26  26     26   
Grudzień  5, 19   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJNOWICKA 20  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJNOWICKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJNOWICKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJNOWICKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  14, 28   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  11, 25   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 11/13A-D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25  4  15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

17  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28  15  25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     21 14  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     18 11  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     18   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      15  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     13   
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     10   
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     8  v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     5   
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     2, 30    
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     28   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     25   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 5, 11, 
18, 25, 2, 8, 15, 
22, 29  

 8  7, 21   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  13, 27, 5, 1, 8, 
15, 22, 12, 19, 
26  

 5  4, 18   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  13, 27, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 5  4, 18   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

 2, 29   1, 15, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15   

Maj  8, 22, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 
21, 28  

 28  13, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  5, 19, 7, 14, 22, 
28, 4, 11, 18, 25  

 25  10, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  3, 17, 31, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

 23  8, 22   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  14, 28, 6, 2, 9, 
17, 23, 30, 13, 
20, 27  

 20  5, 19   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  11, 25, 6, 13, 
20, 27, 3, 10, 
17, 24  

 17  2, 16, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  9, 23, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 22, 
29  

 15  14, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  6, 20, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

 13  12, 25   14  7, 15, 21, 28    25   
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Grudzień  4, 18, 6, 13, 20, 
28, 3, 10, 17, 
23, 31  

 10  9, 21   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15   

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 1A-D,9F,9G,9H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 5, 11, 
18, 25, 2, 8, 15, 
22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  13, 27, 5, 1, 8, 
15, 22, 12, 19, 
26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  13, 27, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    15   

Maj  8, 22, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 
21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  5, 19, 7, 14, 22, 
28, 4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  3, 17, 31, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  14, 28, 6, 2, 9, 
17, 23, 30, 13, 
20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  11, 25, 6, 13, 
20, 27, 3, 10, 
17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  9, 23, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 22, 
29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  6, 20, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    25   
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Grudzień  4, 18, 6, 13, 20, 
28, 3, 10, 17, 
23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7     21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 4  4  4     18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27      15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24     10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22     8   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 19  19  19     5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16     2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   8, 22   7, 21   9     21 14  
Luty  5, 12, 19, 26, 

13  
 5, 19   4, 18   6     18 11  

Marzec  5, 12, 19, 26   5, 19   4, 18   6     18   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30      15   
Maj  7, 14, 21, 28   14, 28   13, 27   29     13  v 
Czerwiec  4, 11, 18, 25   11, 25   10, 24   26     10   
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   9, 23   8, 22   24     8  v 
Sierpień  6, 13, 20, 27, 

14  
 6, 20   5, 19   21     5   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 17   2, 16, 30   18     2, 30    
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 15, 29   14, 28   16     28   
Listopad  5, 13, 19, 26   13, 26   12, 25   14     25   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 10, 23   9, 21   11     21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18, 3, 9, 16, 
23, 30, 11, 25, 
7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  1, 15, 18, 6, 13, 
20, 27, 8, 22, 4, 
11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 15, 29, 6, 13, 
20, 27, 8, 22, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  12, 26, 3, 10, 
17, 24, 30, 5, 
19, 1, 8, 15, 20, 
27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  10, 24, 8, 15, 
22, 29, 4, 17, 
31, 6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 22, 5, 12, 19, 
26, 14, 28, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 19, 3, 10, 17, 
24, 31, 12, 26, 
1, 8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  2, 17, 30, 19, 7, 
14, 21, 28, 9, 
23, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  13, 27, 4, 11, 
18, 25, 6, 20, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  11, 25, 2, 9, 16, 
23, 30, 4, 18, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   
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Listopad  8, 22, 6, 14, 20, 
27, 2, 16, 29, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 20, 4, 11, 18, 
24, 13, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, WOJSKOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

             

Luty  18, 6, 13, 20, 
27, 1, 8, 15, 22, 
4, 11, 25  

             

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

             

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

        4     

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

        2, 30     v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

        27     

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 22, 
29  

        25     

Sierpień  19, 7, 14, 21, 
28, 2, 9, 17, 23, 
30, 5, 12, 26  

        22     

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

        19     

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

        17     
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Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

        15     

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29, 7, 
14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      28 15  

Luty  19, 6, 13, 20, 
27, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26, 4, 11, 
18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      25 12  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      25   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29, 1, 8, 15, 20, 
27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      20   

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28, 6, 
13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      20  v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      17  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30, 1, 8, 15, 22, 
29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      15   

Sierpień  20, 7, 14, 21, 
28, 2, 9, 17, 23, 

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      12   
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30, 6, 13, 27, 5, 
12, 19, 26  

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 2, 9, 
16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      9   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      7   

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      4   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31, 
2, 9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOJSKOWA 8 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSKA 1/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    13 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31    

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19        v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31        v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   11  11  11        
Luty  14, 28   8  8  8        
Marzec  14, 28   8  8  8        
Kwiecień  11, 25   5  5  5       v 
Maj  9, 23   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  6, 21   28  28  28        
Lipiec  4, 18   26  26  26        
Sierpień  1, 16, 29   23  23  23        
Wrzesień  12, 26   20  20  20        
Październik  10, 24   18  18  18        
Listopad  7, 21   16  16  16        
Grudzień  5, 19   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27       
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 10/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   8, 22   7, 21   9, 23       14  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 19   4, 18   6, 20       11  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 19   4, 18   6, 20         
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30        v 
Maj  7, 14, 21, 28   14, 28   13, 27   15, 29      13   
Czerwiec  4, 11, 18, 25   11, 25   10, 24   12, 26         
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   9, 23   8, 22   10, 24         
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 20   5, 19   7, 21         
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 17   2, 16, 30   4, 18         
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30         
Listopad  5, 13, 19, 26   13, 26   12, 25   14, 27      12   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 10, 23   9, 21   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 16, 30     14  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  13, 27     11  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  13, 27       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 13/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 13/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27       
Marzec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27       
Kwiecień  9, 23   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27       
Grudzień  3, 17, 31   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      21 14  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      18 11  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      18   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      15  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      13   
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      10   
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      8   
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      5   
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      2, 30    
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      28   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      25   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       14  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       11  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      13  v 
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 14, 21, 28    21 14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25    18 11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25    18   
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27    15   
Maj  8, 22   28  28  28  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  13  v 

Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  2, 30    

Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28    28   
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 21, 30    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 30/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 30/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 31A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 32/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 32/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   8  8  8        
Luty  12, 26   5  5  5        
Marzec  12, 26   5  5  5        
Kwiecień  9, 23   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  7, 21   28  28  28       v 
Czerwiec  4, 18   25  25  25        
Lipiec  2, 16, 30   23  23  23        
Sierpień  13, 27   20  20  20        
Wrzesień  10, 24   17  17  17        
Październik  8, 22   15  15  15        
Listopad  5, 19   13  13  13        
Grudzień  3, 17, 31   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  7, 14, 21, 28    21 14  
Luty  13, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25    18 11  
Marzec  13, 27   5  5  5  4, 11, 18, 25    18   
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27    15   
Maj  8, 22   28  28  28  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  13  v 

Czerwiec  5, 19   25  25  25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  14, 28   20  20  20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  11, 25   17  17  17  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  2, 30    

Październik  9, 23   15  15  15  7, 14, 21, 28    28   
Listopad  6, 20   13  13  13  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  4, 18   10  10  10  2, 9, 16, 21, 30    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       14  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       11  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      13  v 
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   8  8  8        
Luty  5, 12, 19, 26   5  5  5        
Marzec  5, 12, 19, 26   5  5  5        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  7, 14, 21, 28   28  28  28        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   25  25  25        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   23  23  23        
Sierpień  6, 13, 20, 27   20  20  20        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   17  17  17        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   15  15  15        
Listopad  5, 13, 19, 26   13  13  13        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 8, 22   7, 21   9  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5, 19   4, 18   6  6, 13, 20, 27       

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 19   4, 18   6  6, 13, 20, 27       

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

    v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 14, 28   13, 27   29  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 11, 25   10, 24   26  5, 12, 19, 26       

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 9, 23   8, 22   24  3, 10, 17, 24, 
31  

     

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 6, 20   5, 19   21  7, 14, 21, 28       

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 3, 17   2, 16, 30   18  4, 11, 18, 25       

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 1, 15, 29   14, 28   16  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 13, 26   12, 25   14  6, 14, 20, 27       

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 10, 23   9, 21   11  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 6/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 7 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 7/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 7/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  13, 27   5, 19   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  13, 27   5, 19   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  8, 22   14, 28   6, 13, 20, 27   15, 29        v 
Czerwiec  5, 19   11, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 17, 31   9, 23   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  14, 28   6, 20   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  9, 23   1, 15, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 20   13, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  4, 18   10, 23   2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOLSZTYŃSKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22      18  
Luty  4, 18   19  19  19      15  
Marzec  4, 18   19  19  19        
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16       v 
Maj  13, 27   14  14  14     28   
Czerwiec  10, 24   11  11  11        
Lipiec  8, 22   9  9  9        
Sierpień  5, 19   6  6  6        
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3        
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  12, 25   26  26  26     26   
Grudzień  9, 21   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22      18  
Luty  4, 18   19  19  19      15  
Marzec  4, 18   19  19  19        
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16       v 
Maj  13, 27   14  14  14     28   
Czerwiec  10, 24   11  11  11        
Lipiec  8, 22   9  9  9        
Sierpień  5, 19   6  6  6        
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3        
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  12, 25   26  26  26     26   
Grudzień  9, 21   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22      18  
Luty  4, 18   19  19  19      15  
Marzec  4, 18   19  19  19        
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16       v 
Maj  13, 27   14  14  14     28   
Czerwiec  10, 24   11  11  11        
Lipiec  8, 22   9  9  9        
Sierpień  5, 19   6  6  6        
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3        
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  12, 25   26  26  26     26   
Grudzień  9, 21   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22      18  
Luty  4, 18   19  19  19      15  
Marzec  4, 18   19  19  19        
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16       v 
Maj  13, 27   14  14  14     28   
Czerwiec  10, 24   11  11  11        
Lipiec  8, 22   9  9  9        
Sierpień  5, 19   6  6  6        
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3        
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  12, 25   26  26  26     26   
Grudzień  9, 21   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22        
Luty  4, 18   19  19  19        
Marzec  4, 18   19  19  19        
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16       v 
Maj  13, 27   14  14  14        
Czerwiec  10, 24   11  11  11        
Lipiec  8, 22   9  9  9        
Sierpień  5, 19   6  6  6        
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3        
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  12, 25   26  26  26        
Grudzień  9, 21   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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ŚWIĄTECZNE 
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Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   11, 25   10, 24   16        
Luty  4, 18   8, 22   7, 21   13        
Marzec  4, 18   8, 22   7, 21   13        
Kwiecień  1, 15, 27   5, 19   4, 18   10       v 
Maj  13, 27   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  10, 24   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  8, 22   12, 26   11, 25   3, 31         
Sierpień  5, 19   9, 23   8, 22   28       v 
Wrzesień  2, 16, 30   6, 20   5, 19   25        
Październik  14, 28   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  12, 25   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  9, 21   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 22        

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   19        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   19        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   16       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   14        

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   11        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   9        
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   6       v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   3        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 29         

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   26        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 47A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁCZYŃSKA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 102  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 103  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 105  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         2, 15, 29     18  
Luty  4, 18         12, 26     15  
Marzec  4, 18         12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27         7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25         5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 109/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 114  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 116  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 39A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 39B/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 41C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, WOŁOWSKA 45  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 47/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21        
Luty  4, 18   18  18  18        
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13        
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25        
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 
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METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 55/6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 58-70  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 18         5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 18         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 15, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25         5, 13, 19, 26       
Grudzień  9, 21         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 74  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 78  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21      18  
Luty  4, 18   18  18  18      15  
Marzec  4, 18   18  18  18        
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15       v 
Maj  13, 27   13  13  13     28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10        
Lipiec  8, 22   8  8  8        
Sierpień  5, 19   5  5  5        
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  14, 28   28  28  28        
Listopad  12, 25   25  25  25     26   
Grudzień  9, 21   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 80  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 21        

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   18        
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   18        
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   15       v 
Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   13        

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   10        
Lipiec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8        
Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   5       v 
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   2, 30         
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 28        

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   25        
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 86  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 90  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 92 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŁOWSKA 98  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  4, 18   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   13  13  13  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŹNICKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             18  
Luty  4, 18             15  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            28   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            26   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŹNICKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22      18  
Luty  4, 18   19  19  19      15  
Marzec  4, 18   19  19  19        
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16       v 
Maj  13, 27   14  14  14     28   
Czerwiec  10, 24   11  11  11        
Lipiec  8, 22   9  9  9        
Sierpień  5, 19   6  6  6        
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3        
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  12, 25   26  26  26     26   
Grudzień  9, 21   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŹNICKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22        
Luty  4, 18   19  19  19        
Marzec  4, 18   19  19  19        
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16       v 
Maj  13, 27   14  14  14        
Czerwiec  10, 24   11  11  11        
Lipiec  8, 22   9  9  9        
Sierpień  5, 19   6  6  6        
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3        
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  12, 25   26  26  26        
Grudzień  9, 21   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŹNICKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  4, 18   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   14  14  14  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WOŹNICKA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   22  22  22  2, 15, 29     18  
Luty  4, 18   19  19  19  12, 26     15  
Marzec  4, 18   19  19  19  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   14  14  14  7, 14, 21, 28    28   
Czerwiec  10, 24   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   26  26  26  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  9, 21   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 30/32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WRONCZYŃSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     17  
Luty  6, 20         13, 27     14  
Marzec  6, 20         13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             22  
Luty  13, 27             19  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            7   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WSCHOWSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   11  10, 24   16      22  
Luty  6, 13, 20, 27   8  7, 21   13      19  
Marzec  6, 13, 20, 27   8  7, 21   13       v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5  4, 18   10        

Maj  8, 15, 22, 29   4, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   28  13, 27   5     7   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 26  11, 25   3, 31        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   23  8, 22   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   20  5, 19   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   18  3, 17, 31   23        
Listopad  6, 14, 20, 27   16  15, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   13  12, 27   18     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 11  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 11/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 11/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 1A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 2/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 5A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 5B  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21        
Luty  11, 25   18  18  18        
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10        
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, WYKOPY 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  3, 16, 30     18  
Luty  11, 25   18  18  18  13, 27     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  13, 27       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  5, 12, 19, 26    3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  11, 24    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZACHODNIA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   6, 13, 20, 27      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   3, 10, 17, 24       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZACHODNIA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  7, 14, 21, 28         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 14, 20, 27         5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 11, 18, 24         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZACHODNIA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKĄTEK 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  13   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKĄTEK 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27   5, 19   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27   5, 19   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25       
Maj  8, 22   14, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30      v 
Czerwiec  5, 19   11, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   9, 23   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  14, 28   6, 20   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   1, 15, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   10, 23   2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 10  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 10/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             14  
Luty  12, 26             11  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21            16   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            15   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 12  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 13  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 11, 18, 25    24 14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 8, 15, 22    21 11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 8, 15, 22, 29    21   
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26    18  v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  5   

Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25    3, 31    
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  6, 13, 20, 28    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 14/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 16  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 17  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 18  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         5, 11, 18, 25       
Luty  12, 26         1, 8, 15, 22       
Marzec  12, 26         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  9, 23         5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18         7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24         6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22         4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 18/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         5, 18     14  
Luty  12, 26         1, 15     11  
Marzec  12, 26         1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23         5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21         4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18         7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24         6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22         4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19         2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 1A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 2/1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 2/2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 20/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 22  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 22/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 24  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 26  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             14  
Luty  12, 26             11  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21            16   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            15   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 28  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       
Luty  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  9, 23   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 17, 31   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 4/2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   9  9  9        
Luty  5, 12, 19, 26   6  6  6        
Marzec  5, 12, 19, 26   6  6  6        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 14, 21, 28   29  29  29        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   26  26  26        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   24  24  24        
Sierpień  6, 13, 20, 27   21  21  21        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   18  18  18        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   16  16  16        
Listopad  5, 13, 19, 26   14  14  14        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 5/1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         5, 18     14  
Luty  12, 26         1, 15     11  
Marzec  12, 26         1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23         5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21         4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18         7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24         6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22         4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19         2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 5/2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 7A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9      14  
Luty  12, 26   6  6  6      11  
Marzec  12, 26   6  6  6        
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  7, 21   29  29  29     16   
Czerwiec  4, 18   26  26  26        
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24        
Sierpień  13, 27   21  21  21        
Wrzesień  10, 24   18  18  18        
Październik  8, 22   16  16  16        
Listopad  5, 19   14  14  14     15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   8  7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  5, 12, 19, 26   5  4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  5, 12, 19, 26   5  4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  7, 14, 21, 28   28  6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  4, 11, 18, 25   25  3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   23  1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  6, 13, 20, 27   20  5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  3, 10, 17, 24   17  2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  1, 8, 15, 22, 29   15  7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  5, 13, 19, 26   13  4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 10  2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAKRĘT 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   9  9  9  5, 18     14  
Luty  12, 26   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  12, 26   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 21   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  4, 18   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 16, 30   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  13, 27   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  10, 24   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  8, 22   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 19   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  3, 17, 31   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAŁĘŻE 11  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAŁĘŻE 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 8, 22   7, 21   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 19   4, 18   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 19   4, 18   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14, 28   13, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11, 25   10, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 9, 23   8, 22   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 20   5, 19   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 17   2, 16, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 13, 26   12, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 10, 23   9, 21   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7  2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14  1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12  5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   9  3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAŁĘŻE 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

       2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

       5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAŁĘŻE 6-8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAŁĘŻE 6A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7  7  2, 8, 15, 22, 29    10 16  
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4  4  5, 12, 19, 26    7 13  
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4  4  5, 12, 19, 26    7   
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29    4  v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   27  27  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  2, 30    

Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   16  16  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   14  14  1, 8, 15, 22, 29    17   
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   12  12  5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 9  9  3, 10, 17, 23, 

31  
  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAŁĘŻE 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAŁĘŻE 9/4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMIEJSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMIEJSKA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMIEJSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  5, 19   28  28  28      18  
Marzec  5, 19   28  28  28        
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25       v 
Maj  14, 28   23  23  23        
Czerwiec  11, 25   21  21  21     5   
Lipiec  9, 23   18  18  18        
Sierpień  6, 20   16  16  16        
Wrzesień  3, 17   12  12  12        
Październik  1, 15, 29   10  10  10        
Listopad  13, 26   7  7  7        
Grudzień  10, 23   5  5  5     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  5, 19   28  28  28      18  
Marzec  5, 19   28  28  28        
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25       v 
Maj  14, 28   23  23  23        
Czerwiec  11, 25   21  21  21     5   
Lipiec  9, 23   18  18  18        
Sierpień  6, 20   16  16  16        
Wrzesień  3, 17   12  12  12        
Październik  1, 15, 29   10  10  10        
Listopad  13, 26   7  7  7        
Grudzień  10, 23   5  5  5     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMKNIĘTA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  5, 19   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Marzec  5, 19   28  28  28  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMKNIĘTA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMKNIĘTA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  5, 19   28  28  28      18  
Marzec  5, 19   28  28  28        
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25       v 
Maj  14, 28   23  23  23        
Czerwiec  11, 25   21  21  21     5   
Lipiec  9, 23   18  18  18        
Sierpień  6, 20   16  16  16        
Wrzesień  3, 17   12  12  12        
Październik  1, 15, 29   10  10  10        
Listopad  13, 26   7  7  7        
Grudzień  10, 23   5  5  5     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMYSŁOWSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMYSŁOWSKA 11/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMYSŁOWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMYSŁOWSKA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAMYSŁOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAWILCOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAWILCOWA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZAWILCOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZĄBKOWICKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

             

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

             

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

            v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

             

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

             

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

             

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZĄBKOWICKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZĄBKOWICKA 12A-H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 
22, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    18 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    12   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  10   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  7   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 
23, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  5  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  2, 30    

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  27   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    25   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    22   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZĄBKOWICKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZĄBKOWICKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  8, 22   27  27  27      19  
Marzec  8, 22   27  27  27       v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24        
Maj  4, 17, 31   22  22  22        
Czerwiec  14, 28   19  19  19     7   
Lipiec  12, 26   17  17  17        
Sierpień  9, 23   14  14  14        
Wrzesień  6, 20   11  11  11        
Październik  4, 18   9  9  9        
Listopad  2, 16, 29   6  6  6        
Grudzień  13, 28   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBAWICIELA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBAWICIELA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 17, 31     18  

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  14, 28     15  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  14, 28       
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBAWICIELA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBAWICIELA 5/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBAWICIELA 5/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 17, 31     18  

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  14, 28     15  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  14, 28       
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 21/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 22/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 24/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 28/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 28/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 28/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8        
Luty  13, 27   5  5  5        
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28       v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13        
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 3/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 3/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 3/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 4/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 4/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 4/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 5, 11, 
18, 25  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      21 14  

Luty  13, 27, 1, 8, 15, 
22  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      18 11  

Marzec  13, 27, 1, 8, 15, 
22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      18   

Kwiecień  10, 24, 5, 12, 
19, 26  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      15  v 

Maj  8, 22, 4, 10, 17, 
24, 31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      13  v 

Czerwiec  5, 19, 7, 14, 22, 
28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      10   

Lipiec  3, 17, 31, 5, 12, 
19, 26  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      8   

Sierpień  14, 28, 2, 9, 17, 
23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      5   

Wrzesień  11, 25, 6, 13, 
20, 27  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      2, 30    

Październik  9, 23, 4, 11, 18, 
25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      28   

Listopad  6, 20, 2, 8, 16, 
22, 29  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      25   

Grudzień  4, 18, 6, 13, 20, 
28  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 7 /10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25            21 14  
Luty  1, 8, 15, 22            18 11  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29            18   
Kwiecień  5, 12, 19, 26            15   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
          13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28            10   
Lipiec  5, 12, 19, 26            8   
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30            5   
Wrzesień  6, 13, 20, 27            2, 30    
Październik  4, 11, 18, 25            28   
Listopad  2, 8, 16, 22, 29            25   
Grudzień  6, 13, 20, 28            21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 8/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZBĄSZYŃSKA 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZDZIECHOWSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14  4, 17, 31     15  
Luty  5, 19   11  11  11  14, 28     12  
Marzec  5, 19   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  14, 28   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  11, 25   3  3  3  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   18  18  18  7, 15, 21, 28       
Grudzień  10, 23   16  16  16  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 11/2,3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14  4, 17, 31     15  
Luty  5, 19   11  11  11  14, 28     12  
Marzec  5, 19   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  14, 28   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  11, 25   3  3  3  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   18  18  18  7, 15, 21, 28       
Grudzień  10, 23   16  16  16  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 12  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14        
Luty  5, 19   11  11  11        
Marzec  5, 19   11  11  11        
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8       v 
Maj  14, 28   6  6  6        
Czerwiec  11, 25   3  3  3        
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 20   26  26  26        
Wrzesień  3, 17   23  23  23        
Październik  1, 15, 29   21  21  21        
Listopad  13, 26   18  18  18        
Grudzień  10, 23   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14      15  
Luty  5, 19   11  11  11      12  
Marzec  5, 19   11  11  11        
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8       v 
Maj  14, 28   6  6  6        
Czerwiec  11, 25   3  3  3     4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 20   26  26  26        
Wrzesień  3, 17   23  23  23        
Październik  1, 15, 29   21  21  21        
Listopad  13, 26   18  18  18        
Grudzień  10, 23   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 12/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14      15  
Luty  5, 19   11  11  11      12  
Marzec  5, 19   11  11  11        
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8       v 
Maj  14, 28   6  6  6        
Czerwiec  11, 25   3  3  3     4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 20   26  26  26        
Wrzesień  3, 17   23  23  23        
Październik  1, 15, 29   21  21  21        
Listopad  13, 26   18  18  18        
Grudzień  10, 23   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 13  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22            15 15  
Luty  5, 19            12 12  
Marzec  5, 19            12   
Kwiecień  2, 16, 29            9  v 
Maj  14, 28            7   
Czerwiec  11, 25            4   
Lipiec  9, 23            2, 30    
Sierpień  6, 20            27   
Wrzesień  3, 17            24   
Październik  1, 15, 29            22   
Listopad  13, 26            19   
Grudzień  10, 23            17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   11, 25   10, 24   16     15 15  
Luty  5, 19   8, 22   7, 21   13     12 12  
Marzec  5, 19   8, 22   7, 21   13     12   
Kwiecień  2, 16, 29   5, 19   4, 18   10     9  v 
Maj  14, 28   4, 17, 31   2, 16, 30   8     7   
Czerwiec  11, 25   14, 28   13, 27   5     4  v 
Lipiec  9, 23   12, 26   11, 25   3, 31      2, 30    
Sierpień  6, 20   9, 23   8, 22   28     27   
Wrzesień  3, 17   6, 20   5, 19   25     24   
Październik  1, 15, 29   4, 18   3, 17, 31   23     22   
Listopad  13, 26   2, 16, 29   15, 28   20     19   
Grudzień  10, 23   13, 28   12, 27   18     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 15  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14      15  
Luty  5, 19   11  11  11      12  
Marzec  5, 19   11  11  11        
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8       v 
Maj  14, 28   6  6  6        
Czerwiec  11, 25   3  3  3     4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  6, 20   26  26  26        
Wrzesień  3, 17   23  23  23        
Październik  1, 15, 29   21  21  21        
Listopad  13, 26   18  18  18        
Grudzień  10, 23   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 15A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14  4, 17, 31     15  
Luty  5, 19   11  11  11  14, 28     12  
Marzec  5, 19   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  14, 28   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  11, 25   3  3  3  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   18  18  18  7, 15, 21, 28       
Grudzień  10, 23   16  16  16  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 16  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  17 15  

Luty  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 5, 12, 
19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    14 12  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    14   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    11  v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  9   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 23, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  26   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  24   
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Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    21   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

  17 15  

Luty  13, 27         7, 14, 21, 28    14 12  
Marzec  13, 27         7, 14, 21, 28    14   
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25    11  v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  9   

Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4   

Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  26   

Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 
31  

  24   

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  4, 18         5, 12, 19, 27    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 18  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 18A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 20/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 20/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 22/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 22A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 24  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

          17 18  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          14 15  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          14   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          11  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          6   

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

          4   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          1, 29    

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 24/7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28       
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25      v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 25 /MPK POZNAŃ  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 25A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 25A/7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 26  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 26 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 28A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 30A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             18  
Luty  13, 27             15  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            6   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 30B  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15        
Luty  13, 27   12  12  12        
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4        
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 30B  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 30B  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 30C  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30             18  
Luty  6, 13, 20, 27             15  
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26            6   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 30D  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 30E  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 30E  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 32  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             18  
Luty  13, 27             15  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            6   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 32A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 34  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 36  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 36 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 38  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   11, 25   10, 24   16        
Luty  13, 27   8, 22   7, 21   13        
Marzec  13, 27   8, 22   7, 21   13        
Kwiecień  10, 24   5, 19   4, 18   10       v 
Maj  8, 22   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  5, 19   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  3, 17, 31   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  14, 28   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  11, 25   6, 20   5, 19   25        
Październik  9, 23   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  6, 20   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  4, 18   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 40  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 40A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             18  
Luty  13, 27             15  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            6   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 42/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 44  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 44/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 17, 31     18  
Luty  13, 27         14, 28     15  
Marzec  13, 27         14, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 46  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZGODA 54/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 15 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 15/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 15/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 16  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 18  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 19  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 19  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         7, 14, 21, 28       
Luty  7, 21         4, 11, 18, 25       
Marzec  7, 21         4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  4, 18         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27         3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28         4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 20,22,24,26,28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    18 22  

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    15 19  
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    15  v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    12   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  10   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  7   

Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  5  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  2, 30    

Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  27   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    25   

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 21/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 21/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 23/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 25  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 30   3, 30   3, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  7, 14, 21, 28   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Marzec  7, 14, 21, 28   27  27  27  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 9, 16, 23, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 13, 21, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  4, 11, 18, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 9  9  9  7, 14, 21, 28       

Listopad  7, 15, 21, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 12, 19, 27   4  4  4  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 27  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 30   3, 30   3, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   27  27  27        
Marzec  7, 14, 21, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   24  24  24        
Maj  2, 9, 16, 23, 30   22  22  22        
Czerwiec  6, 13, 21, 27   19  19  19        
Lipiec  4, 11, 18, 25   17  17  17        
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   14  14  14        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   11  11  11        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 9  9  9        

Listopad  7, 15, 21, 28   6  6  6        
Grudzień  5, 12, 19, 27   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 29  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 33  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 34,34A,36,36A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    18 22  

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15 19  
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15  v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    12   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  10   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  7   

Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  5  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  2, 30    

Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  27   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    25   

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 35  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10   4     
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8   2, 30      

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5   27     
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31    25    v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28   22     
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25   19     
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23   17     

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20   15     
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 39  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 41/B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 41A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 41C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   11, 25   10, 24   16  7, 14, 21, 28       
Luty  7, 21   8, 22   7, 21   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  7, 21   8, 22   7, 21   13  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  4, 18   5, 19   4, 18   10  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   4, 17, 31   2, 16, 30   8  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   14, 28   13, 27   5  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25   12, 26   11, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  8, 22   9, 23   8, 22   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   6, 20   5, 19   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   4, 18   3, 17, 31   23  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   2, 16, 29   15, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   13, 28   12, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZIĘBICKA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZORZA 11-19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZORZA 1-9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   8  4, 10, 17, 24, 
31  

  22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  7, 14, 21, 28    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  7, 14, 21, 28    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   2, 29   4, 11, 18, 25  4  16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   28  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   17  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   15  3, 10, 17, 24, 
31  

17  1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   13  7, 15, 21, 28  15  26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   10  5, 12, 19, 27    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZORZA 21-27/ŚWIT 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25  4  3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

17  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28  15  14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 22/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 24/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 26/1/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16      16  
Luty  7, 21   13  13  13      13  
Marzec  7, 21   13  13  13        
Kwiecień  4, 18   10  10  10       v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8     29   
Czerwiec  13, 27   5  5  5        
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  8, 22   28  28  28        
Wrzesień  5, 19   25  25  25        
Październik  3, 17, 31   23  23  23        
Listopad  15, 28   20  20  20     27   
Grudzień  12, 27   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ZWROTNICZA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   16  16  16  5, 18     16  
Luty  7, 21   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  7, 21   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  4, 18   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 16, 30   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  13, 27   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  8, 22   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 19   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  3, 17, 31   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  15, 28   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  12, 27   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻABIA 10  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5      22  
Luty  6, 20   1  1  1      19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22     7   
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻABIA 12  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5      22  
Luty  6, 20   1  1  1      19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22     7   
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻABIA 13  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5      22  
Luty  6, 20   1  1  1      19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22     7   
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻABIA 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻABIA 15  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻABIA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻABIA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5      22  
Luty  6, 20   1  1  1      19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22     7   
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5      22  
Luty  6, 20   1  1  1      19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22     7   
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 
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METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22     17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19        
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6     16   
Grudzień  12, 27   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22     17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19        
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6     16   
Grudzień  12, 27   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻAGAŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22     17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19        
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6     16   
Grudzień  12, 27   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 11-13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    18 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    12   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  10   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  7   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  5  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  2, 30    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  27   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    25   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    22   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22      22  
Luty  7, 21   19  19  19      19  
Marzec  7, 21   19  19  19       v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16        
Maj  2, 16, 30   14  14  14        
Czerwiec  13, 27   11  11  11     7   
Lipiec  11, 25   9  9  9        
Sierpień  8, 22   6  6  6        
Wrzesień  5, 19   3  3  3        
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  15, 28   26  26  26        
Grudzień  12, 27   23  23  23     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    18 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    12   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  10   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  7   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  5  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  2, 30    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  27   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    25   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    22   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 17-19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    18 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    12   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  10   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  7   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  5  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  2, 30    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  27   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    25   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    22   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 20/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 20/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22      22  
Luty  7, 21   19  19  19      19  
Marzec  7, 21   19  19  19       v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16        
Maj  2, 16, 30   14  14  14        
Czerwiec  13, 27   11  11  11     7   
Lipiec  11, 25   9  9  9        
Sierpień  8, 22   6  6  6        
Wrzesień  5, 19   3  3  3        
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  15, 28   26  26  26        
Grudzień  12, 27   23  23  23     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             22  
Luty  7, 21             19  
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            7   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             22  
Luty  7, 21             19  
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            7   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 2A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 34A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         7, 21     22  
Luty  7, 21         4, 18     19  
Marzec  7, 21         4, 18      v 
Kwiecień  4, 18         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27         3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28         4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27         9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         7, 21     22  
Luty  7, 21         4, 18     19  
Marzec  7, 21         4, 18      v 
Kwiecień  4, 18         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27         3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28         4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27         9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24       
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 41 /49 BEST-EVO  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 22  22  22  7, 14, 21, 28       

Luty  7, 14, 21, 28   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Marzec  7, 14, 21, 28   19  19  19  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  6, 13, 21, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Lipiec  4, 11, 18, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       

Listopad  7, 15, 21, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  5, 12, 19, 27   23  23  23  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 41/49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28              v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30               
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22      22  
Luty  7, 21   19  19  19      19  
Marzec  7, 21   19  19  19       v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16        
Maj  2, 16, 30   14  14  14        
Czerwiec  13, 27   11  11  11     7   
Lipiec  11, 25   9  9  9        
Sierpień  8, 22   6  6  6        
Wrzesień  5, 19   3  3  3        
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  15, 28   26  26  26        
Grudzień  12, 27   23  23  23     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22      22  
Luty  7, 21   19  19  19      19  
Marzec  7, 21   19  19  19       v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16        
Maj  2, 16, 30   14  14  14        
Czerwiec  13, 27   11  11  11     7   
Lipiec  11, 25   9  9  9        
Sierpień  8, 22   6  6  6        
Wrzesień  5, 19   3  3  3        
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  15, 28   26  26  26        
Grudzień  12, 27   23  23  23     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 44A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22      22  
Luty  7, 21   19  19  19      19  
Marzec  7, 21   19  19  19       v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16        
Maj  2, 16, 30   14  14  14        
Czerwiec  13, 27   11  11  11     7   
Lipiec  11, 25   9  9  9        
Sierpień  8, 22   6  6  6        
Wrzesień  5, 19   3  3  3        
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  15, 28   26  26  26        
Grudzień  12, 27   23  23  23     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 46/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28              v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25               
Maj  2, 9, 16, 23, 30               
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             22  
Luty  7, 21             19  
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            7   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻMIGRODZKA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22        
Luty  7, 21   19  19  19        
Marzec  7, 21   19  19  19       v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16        
Maj  2, 16, 30   14  14  14        
Czerwiec  13, 27   11  11  11        
Lipiec  11, 25   9  9  9        
Sierpień  8, 22   6  6  6        
Wrzesień  5, 19   3  3  3        
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  15, 28   26  26  26        
Grudzień  12, 27   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22      22  
Luty  7, 21   19  19  19      19  
Marzec  7, 21   19  19  19       v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16        
Maj  2, 16, 30   14  14  14        
Czerwiec  13, 27   11  11  11     7   
Lipiec  11, 25   9  9  9        
Sierpień  8, 22   6  6  6        
Wrzesień  5, 19   3  3  3        
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  15, 28   26  26  26        
Grudzień  12, 27   23  23  23     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   22  22  22  7, 21     22  
Luty  7, 21   19  19  19  4, 18     19  
Marzec  7, 21   19  19  19  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   16  16  16  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   11  11  11  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   3  3  3  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   1, 29   1, 29   1, 29   7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   26  26  26  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   23  23  23  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 14, 21, 28       
Luty  1, 15   21  21  21  4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20   27  27  27  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, ŻONKILOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 22/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             24  
Luty  1, 15             21  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            24   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            22   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 22/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         7, 14, 21, 28       
Luty  1, 15         4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 15, 29         4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  12, 26         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  7, 22         3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25         7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22         4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 20         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24        
Luty  1, 15   21  21  21        
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16        
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28        
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻONKILOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24     28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22        
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8     26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 22/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            28  v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            26   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 4/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24     28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22        
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8     26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 5A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 8/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20            28  v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            26   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻWIROWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 10/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22        
Czerwiec  13, 27   19  19  19     7   
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6        
Grudzień  12, 27   4  4  4     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         7, 21     22  
Luty  7, 21         4, 18     19  
Marzec  7, 21         4, 18      v 
Kwiecień  4, 18         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27         3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28         4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27         9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 6A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         7, 21     22  
Luty  7, 21         4, 18     19  
Marzec  7, 21         4, 18      v 
Kwiecień  4, 18         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27         3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28         4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27         9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 6A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             22  
Luty  7, 21             19  
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            7   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 8 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ŻYWOCICKA 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  


